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Jurre van der Velden, Miranda van Vlerken - van Iersel,  
Marlein van de Wiel, Maikel Willemsen.  
Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch. 

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 2018 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 01-01-2018  3 (17-01-2018) 

2 29-01-2018  7 (14-02-2018) 

3 26-02-2018  11 (14-03-2018) 

4 26-03-2018  15 (11-04-2018) 

5 30-04-2018  20 (16-05-2018) 

6 28-05-2018  24 (13-06-2018) 
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Tenniskampioenen 
Reese, Iris, Maartje, Marloes, Emma; ongeslagen 
kampioen in de najaarscompetitie!  

(K)Oers met name(n) 

Koninklijke onderscheiding 
voor Harrie van Beers 
 
Harrie van Beers is maandag  
20 november benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau voor zijn inzet als 
vrijwilliger. Burgemeester Demmers 
reikte hem in dorpscentrum d’Ouw 
School de onderscheiding uit bij de 
viering van zijn veertigjarig jubileum bij 
Bloemenvereniging Groen en Keurig. In 
die periode was hij onder meer 

secretaris en sinds 2010 voorzitter van de club. 
Naast zijn bestuurlijke taken zet Harrie zich in voor 
het onderhouden van de openbare bloembakken in 
de kom van het dorp, het aankleden van de kerk 
met bloemen bij bepaalde gelegenheden en het 
verzorgen van bloemen bij jubilea en andere 
festiviteiten. Gedurende tien jaar was hij initiator en 
coördinator van het drukbezochte Pompoenenplezier 
met Halloween. ` 
 
Verder is hij vrijwilliger bij Stichting Nieuwe 
Levenskracht, een stichting die zich inzet voor 
minder bedeelden. Voor de stichting werft Harrie 
mede de financiële middelen (organisatie loterij en 
kermisactie en het ophalen van donateursgelden). 
En de burgemeester had nog meer op haar lijstje. 
Harrie is/was secretaris van Buurtvereniging 
Zandoerle, lid van de werkgroep Oerle wordt weer 
Oers, Lid van de evenementencommissie van 
harmonie St. Cecilia (verantwoordelijk voor de 
logistiek rond optredens) en secretaris van de 
afdeling Oerle van de Katholieke Bond voor 
Ouderen. In Oerle werd Harrie al in 2015 
gewaardeerd voor zijn vrijwilligerswerk toen hij werd 
uitgeroepen tot Oerlenaar van het jaar. 

Lintje voor Harrie van Beers 
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Valentijnskoeken...Lekker! 

Beste Oerlenaren, 
 
Zoals ieder jaar met Valentijn komen wij van 
korfbalvereniging BIO ook in 2018 weer langs 
met onze koeken. 
Omdat Valentijn in 2018 net na carnaval valt en we 
toch zoveel mogelijk mensen willen laten genieten 
van de heerlijke koeken, komen we eerder langs dan 
andere jaren, en wel op woensdag 7 februari. 
 
tot dan, 
 
Korfbalvereniging 
BIO Oerle 

Herfstactiviteiten van de Zonnebloem 
Oerle. 
 
Na de Veldhovense ziekendag was er 9 
november een activiteit met verschillende 
Zonnebloem-afdelingen van Veldhoven in 
d'Ouw School.  
 
De Vrolijke Noot;  
Lia Verheul uit Westbroek (Utrecht), bracht een 
grappig verhaal met sketches, over doodgewone 
mensen op een bankje op het dorpsplein. Steeds 
verschenen er nieuwe passanten, vertellend over 
hun wel en wee; welke verhalen herkenbaar, 
grappig, droevig, leuk of hilarisch zijn. 
Dit alles werd aangevuld met oude bekende, leuke 
liedjes van Wim Sonneveld. 
Iedereen kon meezingen, want de tekst was te lezen 
door middel van een beamer. En doordat de liedjes 
zo herkenbaar waren, werd er uit volle borst 
meegezongen. 

Het was een sfeervolle, gezellige middag. 
 
25 november; een hele andere activiteit. 
De middag werd verzorgd door het operette 
ensemble LOL (Laat Operette Leven). 
In partycentrum Het Witven werd er door dit 
kleurrijke ensemble gezorgd dat elke 
zonnebloemgast (van heel Veldhoven) van een 
gezellige, komische en muzikale middag kon 
genieten. En dat was ook gelukt. Het was super! 
Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door de 
ontvangen steun via de RABO Clubkas-actie. 
Zonnebloem Veldhoven( alle afdelingen samen) is 
hier ook erg dankbaar voor. 
 
De volgende activiteit van Zonnebloem Oerle is de 
kerstviering, samen met Stichting Nieuwe 
Levenskracht en KBO. 
 
Namens de Zonnebloem Oerle, willen we iedereen 
hele fijne feestdagen toewensen. 

Met de Zonnebloem op stap 

Kerstmarkt op de Keldershoeve 
 
De jaarlijkse kerstmarkt op de Keldershoeve 
vindt dit jaar plaats op dinsdag 19 december. 
 
De kerstmarkt is van 18.00 tot 21.00 uur en is 
geschikt voor alle cliënten. Van 18.00 tot 19.30 uur 
is het rustiger en zijn de cliënten van lager niveau 
en/of met bijzonder gedrag speciaal welkom. 
 
Er is van alles te beleven op de kerstmarkt. Zo is er 
een levende kerststal en het koor zingt mooie 
kerstliederen. Op het plein kun je je verwarmen bij 
het vuur en jezelf verwennen met een bekertje 
chocolademelk en een stuk kerstbrood. Er is muziek 
van een DJ en in de kraam van SamSam zijn leuke 
kerstitems te koop.  

Kerstmarkt Severinus 
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Parochieberichten: 

 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA 
040—282 70 68    fas@christuskoning.nl 
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
040 – 205 13 50  paterjozef@christuskoning.nl 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 
18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31  
Open van maandag t/m vrijdag van  
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl 
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.  
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur; 
donderdags 10.30-12.00 uur.  
 

Noodnummer=Melding van bediening of 
overlijden: 
06 – 10 47 52 26 
 

Opgeven van misintenties: 
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de 
afzender met telefoonnummer  
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van 

de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat 
Zuid 18, 5503 CW. € 11,- per intentie. 

2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur 
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31 

3) na de viering in de sacristie van de Christus 
Koningkerk 

 

Website: http://www.christuskoning.nl 

 
Maandag 1 januari: Nieuwjaar 
10.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zaterdag 6 januari: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)  
 
Zondag 7 januari: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)  
 
Zaterdag 13 januari: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 14 januari: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)  
Op vrijdag 15 december om 10.30 uur is er in de 
St. Jan de Doperkerk een gezamenlijke kerstviering 
van K.B.O., St. Nieuwe Levenskracht en 
Zonnebloem o.l.v. pastoor Frank As. 
 
Op zondag 17 december om 14.30 uur is het 
jaarlijkse vrolijke en enthousiaste kerstconcert van 
de Alexanderband in de kerk te beluisteren. Groot 
en klein: iedereen is welkom. 
 
Rectificatie: Zaterdag 23 december vindt vanaf 
19.00 uur weer het gezamenlijke kerstconcert van 
harmonie Cecilia en het koor Chant’Oers plaats in de 
kerk van Oerle. Een mooie gelegenheid om zo in 
kerstsfeer te geraken.  
Nadien is er een nazit in d’ Ouw School. 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 16 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) + 
 Adventsactie 
 
Zondag 17 december: + Adventsactie 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)  
 met communicanten 
 
Zaterdag 23 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 24 december: 
  8.30 uur: géén viering! 
10.00 uur: Eucharistieviering 
19.00 uur: Gezinskerstviering met Pater Jozef en 
 harmonie Sub Umbra 
23.00 uur: Nachtmis met pastoor Frank As en  
 Pater Jozef (Broekwegkoor) 
 
21.00 uur: Nachtmis in St. Jan de Doperkerk 
met pater Jozef (Convocamus) 
 
Maandag 25 december: Kerstmis 
10.00 uur: Plechtige Eucharistieviering met 
 pastoor Frank As en pater Jozef (Broekwegkoor) 
 
Dinsdag 26 december: 2e Kerstdag 
10.00 uur: Eucharistieviering (Herenkoor) 
 
Zaterdag 30 december:  
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 31 december: 
  8.30 uur: géén viering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Maria Middelares) 
19.00 uur: Eucharistieviering i.v.m. Oudjaar 

De parochie 
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Keuringsarts 
Berkt 18 
5507 LN Veldhoven 
040-2301452 
Spreekuur na telefonische afspraak  
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur. 

Kerstavond zondag 24 december om 21.00 uur 
is de nachtmis in de St. Jan de Doperkerk. 
Misintenties voor de kerstavond in onze kerk kunnen 
in een gesloten envelop met naam van de 
overledene + naam en telefoonnummer van de 
aanvrager ingeleverd worden bij het 
parochiecentrum aan de Kapelstraat- Zuid 18 of na 
een van de vieringen in de sacristie in de Christus 
Koningkerk.  
De brievenbus van Welle 28 is voor deze keer ook 
een mogelijkheid.  
 
Tarieven misintenties 
Met ingang van 1 januari zal er een tariefverhoging 
zijn naar € 11,- per intentie. 
Bij het aanvragen graag de datum en tijd, de naam 
van de overledene en aanvrager + tel.nr. invullen, 
opdat -indien nodig- nog altijd contact met u 
opgenomen kan worden. 
 
Open Kerkendag Brabant 
Op 26 november bestond de mogelijkheid om ook de 
kapelkerken van onze parochie van binnen weer 
eens te bezichtigen. De stokoude, maar fraai 
geborduurde kazuifels waren van de sacristiezolder 
gehaald en hingen er samen met de modernere 
exemplaren tentoongesteld. Uit het tabernakel en de 
kluis waren de monstrans en kelken tevoorschijn 
gehaald en alle andere waardevolle liturgische zaken 
kon men bekijken. Van deze Open Kerkdag werd 
gelukkig wel gebruik gemaakt en het was fijn om 
ook nieuwe Oerse bewoners te mogen begroeten. Bij 
de koffie in de sacristie werden nog aardig wat 
sappige anekdotes over onze pastores en inwoners 
verteld. Zo werd het ook voor de verwelkomers een 
aangename middag. 
 
Dank 
aan allen die het afgelopen jaar op enigerlei wijze 
binnen onze parochiegemeenschap actief waren in 
en rond de kerk. Te denken valt dan aan de 
schoffel/-klusploeg, kerkhofbeheerder, kosters, 
uitvaartacolieten, koren, siergroep van Groen & 
Keurig, parochiebladbezorgers, poetsploeg en 
uiteraard Bart Donkers, die ieder weekend het 
kerkhof ijverig sluit en opent. Allen zijn nodig voor 
het behoud van kerk en gemeenschap! 
 
Alexa 

Het TCO jaar is dit jaar begonnen met een 
bezoek aan pretpark Walibi. 
 
Hier was de Halloweenkoorts al volop begonnen. 
Overdag was het een heerlijk pretpark, voor elke 
tiener wat wils. Nadat de zon onder ging, begon het 
spektakel van horror en spoken. Vreemde 
gedaantes, geluiden en verhalen zaten in allerlei 
hoeken en gaten verstopt.  
En wie er van de Oerse tieners stalen zenuwen had, 
kon deze gaan uitproberen in bepaalde ruimtes/
gebouwen. 
Gelukkig zijn alle tieners en begeleiding weer veilig 
in Oerle aangekomen. Met 2 tieners liep het bijna 
"effe" iets anders. Maar ze zaten 1 minuut na de 
afgesproken vertrektijd in de bus! Toch nog goed 
getimed en wat kunnen ze dan supersnel worden!!! 
 
De spooktocht ism Vakantieprogramma Oerle 
vond plaats bij de familie van Loon. 
 
Tijdens de spannende tocht werd rekening gehouden 
met groot en klein (en ouders!) En voor sommige 
van hen was het super spannend en vreselijk eng, 
terwijl een stoere enkeling had: wanneer begint het 
nu echt? 
Al met al was het een geslaagde, gezellige avond. 
En zeker voor herhaling vatbaar. 
Bij deze willen we: Alwin, Sandra, Belinda en 
kinderen van Loon bedanken 
voor de unieke locatie en 
gastvrijheid.  
En natuurlijk ook iedereen die 
geholpen heeft met de 
spooktocht!  
Het was SUPER!!! 
 
Tiener Comité Oerle  

Activiteiten TCO 
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Op zaterdag 23 december om 20.00 uur geeft 
muziekvereniging Sint Cecilia een kerstconcert in de 
kerk in Oerle. Dit jaar zal de vereniging optreden 
samen met ‘t koor Chant'Oers, onder leiding van 
Peter van Beijnum. Afwisselend zullen de 
verenigingen zich daar presenteren, en zorgen voor 
een afwisselend programma met mooie kerstmuziek. 
Er zullen teksten worden uitgedeeld, waardoor u de 
kerstliedjes mee kunt zingen. Samen met u hopen 
we een mooie kerstavond te realiseren. 
  
Na het concert zal er een nazit zijn in d’Ouw School, 
waarbij de jeugd zich zal presenteren. Onder het 
genot van de muziek kunnen we elkaar met een 
drankje fijne dagen wensen. 
 
Naast het concert kunt u onze vereniging ook zien 
op 16 december bij het jaarlijkse Kerstmeemekoar, 
waarbij er een wandeltocht zal zijn van “De Oerse 
Hoop” naar de blokhut “D’n Bosbender”. Daarbij zal 
ons jeugdorkest deelnemen en voor de nodige 
kerstsfeer zorgen. 

Wil jij ook samen bewegen 
 
Gratis kennismaken in januari 2018 - Fit het 
nieuwe jaar in! 
 
De Regionale Stichting Zorg de Kempen (RSZK) 
i.s.m. KBO Oerle organiseert bewegen in 
groepsverband voor ouderen in d' Ouw School in 
Oerle op de maandagochtend van 11.00 tot 11.45 
uur. Daarna wordt er gezamenlijk koffie gedronken. 
In de maand januari 2018 kunt u gratis deelnemen 
aan de introductielessen. U bepaalt of de activiteit, 
de andere deelnemers en 
de trainer bij u passen. 
Daarna kunt u lid worden 
van de RSZK beweeggroep 
voor € 34,80 per half jaar. 
Voor verdere informatie 
kunt u contact opnemen 
met trainer Jack Gudden, 
06-16.66.95.35. 
 
De RSZK stimuleert 
ouderen om in beweging te 
komen en te blijven. Vanuit 
het oogpunt van contact en 
gezelligheid. Maar zeker 
ook vanuit fitheid en 
gezondheid. Daarvoor heeft zij gediplomeerde 
trainers in dienst die allen een sportopleiding 
hebben gevolgd met daarbij allerlei bijscholingen op 
het gebied van sport en bewegen voor ouderen. Ook 
zijn ze in het bezit van een EHBO en reanimatie 
(AED) diploma. 
 
De lessen bestaan uit een mix van conditie, 
spierversterkende-, lenigheids- en coördinatie 
oefeningen op een speelse en plezierige wijze in de 
grote zaal van d' Ouw School. Meestal met 
ondersteuning van muziek en vaak met een 
groepsactiviteit als afsluiting. 
 
Als u interesse heeft bent u van harte welkom op de 
eerste les op maandag 8 januari 2018 in 
Dorpscentruim d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 
5507 LC Veldhoven (040-205 24 90).  
 
Tot in januari 2018 !  

Samen bewegen Kerstconcert 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

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 

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! 
Je moet de volledige oplossing insturen. 
 
De oplossing van Crypto 46 was:  
 
1.  SinteRpost 
2.  ZuiderbOs 
3.  Van der LOoy 
4.  JanuS Hagelaars 
5.  HallowEen 
6. BulleNs 
 
Familienaam: Roosen 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Bets Hospel, Jo ten Have, Alexa Peijnenborgh, Janus 
van Lieshout, Mieke van Campen, Henriette Segers, 
Wendy Borgmans, Wil de Kort, Kees Hulshorst, 
Annie Stemerdink, Kokkie van Aaken. 

1 Deze Russobami is anders een Sint bij de Berkt 
 (9) 
2 Het is een fretkat maar ook een straat in Oerle 
 Zuid (5) 
3 Monnik en timmerman, woont op Oude 
 Kerkstraat 3, terug van 1e bedevaartsreis (5,5) 
4 Thea Gnuven is te transformeren in 
 buurtbrigadier Berrie (3,7) 
5 Oers is het in Den Ekkerman in februari 2018 
 (3,3,2,5) 
6 TCO zit in spanning op 5 januari a.s. (7) 
7 Kun je in 2018 op Welschap bruin bakken in dit 
 aan te leggen groene gebied (9) 
8 Klinkt alsof deze keuringsarts niet naar rechts 

 wil (6) 
 
Succes! 

Crypto Oers, puzzel 47 

1                         

2                     

3                          

4                          

5                             

6                       

7                         

8                      
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Het recept is deze keer van: Ingrid Daal 
 
Stifado (grieks stoofvlees) 
 
 Ingrediënten (voor 4 personen) 

 1 kilo rundvlees (riblappen) 
 2 grote uien 
 3 teentjes knoflook 
 3 maggiblokjes 
 3 laurierblaadjes 
 1 theelepel tijm 
 halve liter rode wijn 
 halve liter gezeefde tomaten 
 2 eetlepels honing 
 1 eetlepel citroensap 
 peper en zout 
 Fetakaas 
 
Bereidingswijze 
1. Vlees in blokjes snijden, met peper en 

zout aanbakken. 
2. Uien, knoflook, maggiblokjes, tijm, laurier 

en rode wijn toevoegen 
3. Ongeveer 2 uur laten sudderen totdat het 

vlees zacht is. 
4. Gezeefde tomaten, honing en citroensap 

toevoegen. 
5. Als het klaar is blokjes fetakaas erover 

strooien. 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het 
een lekkere variant is op het Hollandse 
stoofpotje of hachee. Lekker met rijst 
en boontjes. 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Kirsti Rietman 
omdat Kirsti mijn buurvrouw is en ik benieuwd ben 
wat voor lekkers zij in huize Rietman op tafel zet. 

Oersmakelijk 

Het einde van het jaar komt in zicht. Op het 
moment dat jullie dit lezen heeft Sinterklaas zijn 
biezen alweer gepakt en is richting het zuiden 
gegaan als ik de Pieten mag geloven.  
En wij hier …? Nog even en dan horen we wederom 
het geknal van vuurwerk.  
 
Niet dat ik zelf daar nu zo blij van word en zeker 
mijn hond Sunny niet. Die heeft het nog minder op 
vuurwerk dan ik. Eén klein voordeel heeft het 
slechts … Sunny is tijdens het 
vuurwerk niet bij mij vandaan 
te slaan!  
 
Tja en leg dan maar eens aan 
een hond uit, dat je het niet 
echt geweldig vindt dat hij 
telkens bibberend bij je op 
schoot wil zitten, of je 
zenuwachtig voor de voet wil lopen. 
 
Maar goed, na al die herrie komt er een heel nieuw 
jaar aan bod. Een jaar vol nieuwigheden en kansen 
om datgene te ondernemen wat je al zo lang van 
plan was. Een jaar ook, waarin je opnieuw de kans 
krijgt om te laten zien waarvoor je staat en waar je 
in gelooft.  
 
Het kan zijn, dat andere mensen daar niet meteen 
helemaal gelukkig mee zijn, omdat die jou al heel 
lang gezien hebben als de mens, die zij al jaren 
dachten te kennen. Maar jij weet dat er meer in je 
zit en juist dat wil je vanaf nu duidelijk maken aan 
de mensen om je heen. 
 
En nee hoor, je hoeft echt niet een totaal ander 
mens te worden met een nieuwe outfit en een nieuw 
kapsel. Maar belangrijk is, dat je juist die meest 
sterke kanten van jezelf naar boven haalt en 
daarmee jezelf en andere mensen laat zien wat er 
diep binnen in je leeft. Niet slechts dat goedlachse, 
meegaande wezentje, dat altijd voor iedereen 
klaarstond en het iedereen naar de zin wilde maken, 
maar een krachtig mens, die weet wat hij wil en 
staat voor datgene waar hij in gelooft. 
 
Serieus verhaal hè dit jaar in die voor velen zo 
feestelijke decembermaand. Maar vergeet niet dat 
mensen blijven groeien of ze nu jong zijn of oud. 
Innerlijke groei heeft immers niets met leeftijd te 
maken! 
 
Ik wens jullie allen een heel mooie Kerst en gezellige 
jaarwisseling, maar vooral voor eenieder een rijke 
groei in het nieuwe jaar. 
 
Thea.  

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

Kerstviering met Geloofsgemeenschap 
Oase in blokhut De Bosbender. 
 
De Kerstviering vorig jaar in blokhut de Bosbender 
was een groot succes. ‘Hier kregen we een echt 
kerstgevoel, zo mooi in deze aparte sfeer’, zo 
reageerden meerdere aanwezigen. Voor kinderen en 
volwassenen kreeg Kerstmis de betekenis die het 
voor christenen heeft. 

 
Ook dit jaar vieren we kerst in de blokhut de 
Bosbender op Kerstavond. We beleven er Kerstmis 
in een sfeer die we ons kunnen voorstellen van 2000 
jaar geleden. Zowel voor de kinderen als voor de 
groten gaan we de betekenis van Kerstmis ervaren. 
Een feest voor de hele wereld, want er wordt iemand 
geboren die vrede zal brengen. Vrede, die gestoeld 
is op gerechtigheid voor iedereen, die een oproep is 
aan iedereen om te beseffen dat we elkaar allemaal 
nodig hebben. Een oproep aan ieder om te beseffen 
dat we niet slimmer moeten zijn om daarmee een 
ander tekort te doen. Een oproep om problemen niet 
te laten escaleren tot conflicten, maar om pogingen 
te ondernemen om naar oplossingen te zoeken. 
  
Samenleving, familie, vereniging, collega’s, buren, 
vrienden of klasgenoten staan of vallen met de 
manier waarop we met elkaar omgaan. Advent en 
Kerstmis nodigen uit om ons te bezinnen hoe we ons 

Kerstviering met Oase 
gedragen in het dagelijks leven met onze naasten en 
de rest van de wereld. Gewoon fatsoen lijkt soms 
ver weg. Verantwoordelijkheid nemen voor hoe je in 
de samenleving staat lijkt bij sommige mensen 
nauwelijks aanwezig. Gelukkig is het tegendeel 
waar. Het overgrote deel van de mensheid is bezig 
met een gezonde samenleving, heeft oog en oor 
voor de naaste. Dat blijkt uit allerlei organisaties en 
acties voor mensen die het moeilijker hebben, maar 
meer nog door persoonlijke inzet en aandacht. Met 
deze mensen blijft de wereld en de samenleving in 
beweging, is er toekomst en heeft het leven zin om 
geleefd te worden. Als wij ons laten inspireren door 
waarom Hij is geboren en wat Hij ons heeft 
voorgeleefd, dan wordt komende kerst echt 
Kerstmis. Als u in deze zin Kerstmis wilt vieren 
nodigt Oase u van harte uit.  

 
We gaan samen, voor ieder die dat wil, in optocht op 
weg naar het kindje in de kribbe en worden begeleid 
door herders, engelen en ook de drie koningen. Zij 
volgden een ster en waren al maanden onderweg. 
Tijdens de tocht wordt er over verteld. Bij aankomst 
in de blokhut volgt een korte viering en zullen we 
zingen. Als herder meegaan met een verlichte ster 
in de hand maakt het nog sfeervoller. 
 
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij kinderboerderij 
de Hazewinkel op Kerstavond 24 december om 
18.30 uur. Aankomst bij de blokhut om 19.00 uur. 
Vanaf 18.45 uur wordt in de blokhut voor 
volwassenen die niet meelopen door Oase het 
kerstverhaal gelezen en wordt er gezongen. 
Geloofsgemeenschap Oase wenst u een vredige 
Kerst. 
 
Frank Bockholts. 
Zie voor alle informatie en contact 
www.oaseveldhoven.nl.  
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5. KERMIS 
Het laatste nieuws: eind november horen we of de 
gemeente verder gaat met de firma de Regter. De 
DorpsVereniging probeert al enkele jaren de 
dorpskermis te stimuleren. Helaas verloopt een en 
ander nogal stroef. Wordt vervolgd.  
BIO verzoekt een andere vereniging om de opening 
van de kermis op zich te nemen. We horen graag of 
er een vereniging is die belangstelling heeft om de 
organisatie op zich te nemen. Er is overigens een 
draaiboek van de opening bij BIO beschikbaar.  
 
6. PASTOOR VEKEMANSFONDS 
Driek van de Vondevoort geeft toelichting. Vorig jaar 
rond deze tijd werd er tijdens de 
gemeenteraadsvergadering gestemd. Helaas werd er 
tegen gestemd. Vervolgens zijn er stevige 
gesprekken gevoerd door beide partijen. Zelfs door 
een advokaat in te schakelen. Driek dankt de Oerse 
gemeenschap alsook vanuit het Veldhovense voor 
de steun. 
Vervolgens, na wisseling van de wacht bij de 
gemeenteraad, is het tij gekeerd en is er een 
overeenkomst tot 2021 gesloten. In 2021 wordt het 
huishoudelijk afval opnieuw aanbesteed. We hopen 
dat op dat moment ook dezelfde uitzondering voor 
kleding wordt gehandhaafd. Tegen die tijd zal het 
Pastoor Vekemansfonds weer een beroep doen op 
de Oerse gemeenschap. De gemeente denkt mee op 
welke manier meer kleding ingezameld kan worden. 
Bijvoorbeeld door extra containers te plaatsen of zo 
nodig, bestaande containers te verplaatsen.  

1. OPENING 
 
2.  MEDEDELINGEN 
Afmeldingen van Basisschool St. Jan Baptist, 
Severinus, Team King, RKVVO, Gilde St. Jan Baptist, 
secretaris Wil van Krieken. 
 
3. NOTULEN VORIGE VERGADERING 07-11-
 2016 
Blz. 1 Geen opmerkingen 
Blz. 2 Geen opmerkingen 
Blz. 3 Geen opmerkingen 
De notulen zijn bij deze ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. ORGANISATIE RABOBANK VERENIGINGS-

PRIJS & OERLENAAR VAN HET JAAR 
De Rabobank Verenigingsprijs komt te vervallen. 
Hier is de Raboclubkascampagne voor in de plaats 
gekomen. Mobiliseer eenieder om te stemmen. Men 
moet dan wel lid zijn van de Rabobank. Dit moet 
ruim van tevoren. Anders ontvang je geen 
stemcode. Lid worden is gratis. Vorig jaar is veel 
geld naar Oerle/ Wintelre gegaan. Ruim 13.000 euro 
alleen al naar Oerlese verenigingen. De 
DorpsVereniging zal tegen die tijd de verenigingen 
daarop attenderen. 
Oerlenaar van het jaar: Boergondisch Oers kan 
helaas niet meer het Winterfest organiseren. 
Oerlenaar van het jaar moet wel blijven. Bijv. 
tijdens de snerttocht. Mogelijk kan iets ook 
gecombineerd worden met de Harmonie. De 
DorpsVereniging komt hierop terug.  
 

Notulen DVO 6 nov 2017 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 
www.dineecafedekempen.nl -  
info@dineecafedekempen.nl 

 

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft -  
T 040 206 83 25  
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl 

Heeft u 
ons eigen 
likeurtje al 
geproefd? 

info@nipperke.nl 
www.nipperke.nl 

Driek verzoekt de DorpsVereniging om de politieke 
partijen aan te schrijven met het verzoek om het 
voortbestaan van het Pastoor Vekemansfonds op te 
nemen in de verkiezingsprogramma's.  
Ook hoopt Driek dat men kleding blijft doneren. 
Daarnaast doet hij, mede namens Corrie Kampinga, 
het verzoek om te overwegen om het fonds te 
steunen middels een jaarlijkse donatie, bijvoorbeeld 
door het sponsoren van een kind. Dit kan al voor 
€100 of €200 per jaar. Het Pastoor Vekemansfonds 
is een ANBI-instelling. Indien u voor een periode van 
5 jaar doneert is uw gift aftrekbaar van de belasting.  
Het Vekemansfonds is voornemens om ook in 
nieuwe gemeenten containers te plaatsen. De 
eerstvolgende plaats zal waarschijnlijk Spoordonk 
zijn.  
 
7. KERST MEEMEKAOR 
16 december a.s. vindt de jaarlijkse viering plaats. 
Het zal ook dit jaar weer een wandeltocht zijn. Er 
zijn al verschillende verenigingen benaderd die op 
korte termijn samenkomen om deze activiteit te 
organiseren. De tocht wordt langer met meer 
pleisterplaatsen onderweg. Als er nog meer 
verenigingen aan willen sluiten bij de organisatie 
kunnen ze zich melden bij Wil Jacobs. 
 
8. BIJENHOUDERSVERENIGING  

ST. AMBROSIUS 
Jan Kuipers vertelt over de plannen. De 
bijenhoudersvereniging is gestart met een nieuw 
initiatief: een belevingstuin voor mensen met 
dementie welke overigens ook geschikt is voor 
mensen met andere beperkingen. De tuin is veilig, 
goed bereikbaar en het zal opgebouwd worden uit 
geuren, kleuren en bijvoorbeeld planten die 
herkenbaar zijn voor mensen met dementie. 
Hiervoor is veel geld nodig. De Rotary heeft een 
concert georganiseerd waarbij de opbrengst voor de 
tuin is. De Rotary zoekt daarnaast naar nog meer 
sponsoren. De leden van de Rotary komen ook zelf 
werken en onderhoud in de tuin doen. Marcel van 
Dijk (Oogenlust) heeft het ontwerp gemaakt. Het 
ontwerp is in de vorm van een bloem met steel en 
bladeren en bestaat uit verschillende gedeelten (in 
een van de 'bloembladeren') die steeds een andere 
beleving stimuleren. Wekelijks komen er al mensen 
voor dagbesteding. Hiervoor zijn vrijwilligers ook 
nog steeds zeer welkom.  
 

9. OERSE BRADERIE 
Op 8 april 2018 vindt de volgende Braderie plaats. 
200 kramen zullen geplaatst worden. Het 
horecaplein zal gehandhaafd blijven. Alle 
verenigingen worden verzocht om mee te helpen 
tegen een vergoeding. Graag melden bij TCO. 
Vrijwilligers worden op allerlei manieren geworven.  
Het ledenaantal loopt terug. TCO is nieuwe leden 
aan het werven.  
Naast het organiseren van de Braderie gaat TCO 
samen met het Vakantiecomité een spooktocht 
organiseren. (zie ook bij 10.) 
 
10. PRIVACYASPECTEN T.A.V. LEDEN 
Hoe is de doelgroep te benaderen nu namenlijsten 
met adresgegevens niet afgegeven kunnen worden? 
Via DorpsVereniging of via school zijn (een gedeelte 
van) de Oerlenaren te benaderen. Door een bericht 
te versturen naar deze instanties met verzoek het 
bericht door te sturen aan de leerlingen/ leden 
bijvoorbeeld.  
 
11. VRIJWILLIGERSAANBOD 
Het aantal vrijwilligers loopt terug. Het beste is om 
kandidaten rechtstreeks persoonlijk te benaderen. 
Bijvoorbeeld voor de duur van een project. Mogelijk 
dat daar op lange termijn mensen door 'blijven 
hangen'.  
 
12.  RONDVRAAG 
Dorian Geerts: Rabobank heeft voor kortstondige 
evenementen 2 betaalautomaten beschikbaar zodat 
niet met contant geld gewerkt hoeft te worden. Deze 
zijn kosteloos te verkrijgen.  
 
Martien van de Wijst: omrijden werkverkeer Ergon 
i.p.v. door dorpskern is inmiddels geregeld. Er wordt 
echter toch nog veel te hard gereden in de 
dorpskern. Idee om 30km borden aan de 
invalswegen van Oerle te plaatsen. Martien volgt dit 
op.  
 
13. SLUITING 
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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 

In de oude Scandinavische volksverhalen had de 
dondergod Thor ook twee kerstbokken voor zijn 
strijdwagen staan, die hem samen met deze wagen 
door de hemel trokken. 
In het hedendaagse kerstfeest zijn Thor, zijn 
strijdwagen en de kerstbokken vervangen door de 
kerstman, een slee en rendieren. De Kerstman, van 
wie de Engelse naam Santa Claus is, wat weer een 
verbastering is van het Nederlandse Sint Nicolaas, 
werd allereerst bekend door een gedicht in 1823. De 
Kerstman is een in het rood-wit uitgedoste man met 
een baard, waarvan in het algemeen wordt 
aangenomen dat hij op de Noordpool woonachtig is. 
De bekendheid van de kerstman in zijn huidige vorm 
wordt vaak toegeschreven aan de Amerikaanse 
frisdrankgigant Coca Cola, die in 1931 startte met 
het gebruik van de Kerstman in haar reclames.  
Dit alles heeft ertoe geleid dat de populariteit van 
Kerstmis enorm is toegenomen en dat het feest ook 
enigszins commercieel is geworden. Er zijn 
tegenwoordig kerstballen, kerstbelletjes, 
kerstboeken, kerstbomen, kerstboomverbrandingen, 
kerststollen en kerstpakketten. Er zijn zelfs 
radiozenders die het hele jaar door kerstliedjes laten 
horen. Desondanks blijven we toch ieder jaar trouw 
kerstavond, 1e kerstdag, 2e kerstdag en 
tegenwoordig vaak ook 3e kerstdag vieren met onze 
familie en vaak ook de schoonfamilie. Jezus Christus 
had bij zijn geboorte vast niet gedacht dat we zijn 
geboorte bijna tweeduizend jaar later op deze 
manier zouden vieren en hij zou, mocht hij in de 
huidige tijd geleefd hebben, ongetwijfeld een groot 
liefhebber van koolzuurhoudende cafeïnefrisdrank 
zijn.  
 
Ik wens u allen een zalig kerstfeest. 

Het is alweer december, de laatste maand van 
het jaar. In deze maand zijn er verschillende 
feestdagen: Sinterklaas, de Dag van de 
Grondwet(Spanje) en Kerstmis zijn hier slechts 
enkele voorbeelden van. In dit stukje zal bij 
het laatste feest dat in dit rijtje is opgenomen 
worden stilgestaan (Kerstmis).  
 
Door Jurre van der Velden 
 
 
Kerstmis, in de volksmond ook wel afgekort tot 
‘kerst’, wordt traditiegetrouw elk jaar gevierd op 25 
en 26 december. Tijdens kerst wordt de geboorte 
van Jezus Christus herdacht. Jezus Christus werd 
lang geleden geboren als zoon van Jozef en Maria in 
een stal in Bethlehem. Bij deze geboorte waren ook 
wat herders aanwezig, die de weg naar de stal 
konden vinden door de verschijning van een engel. 
Buiten de herders, waren ook ‘de drie wijzen uit het 
oosten’ (Balthasar, Melchior en Caspar) bij de 
geboorte present. Zij bereikten de stal omdat ze een 
ster hadden gezien, die hen de weg naar de stal 
wees. Omdat de drie wijzen uit het Oosten erg blij 
waren met de geboorte van Jezus, boden zij hem 
enkele geschenken aan. Balthasar schonk wierook 
aan Jezus, Melchior overhandigde wat goud en 
Caspar maakte Jezus heel blij met wat mirre, een 
aangenaam geurende hars die tegenwoordig ook 
gebruikt wordt in tandenpasta en mondwater.  
In traditionele kerstverhalen wordt vaak gesteld dat 
er buiten Jezus, Jozef, Maria, de herders en de drie 
wijzen, ook dieren in de stal aanwezig waren. De 
drie wijzen uit het Oosten zouden met kamelen de 
barre tocht naar Bethlehem gemaakt hebben en 
verder zouden er ook een ezel en een os in de stal 
aanwezig geweest zijn. Samen met de schapen die 
de herders vergezelden, was er al met al sprake van 
een bont gezelschap in de Bethlehemse stal. 
Overigens verschillen de meningen over welke 
dieren zich precies in de stal bevonden. In Polen 
staat er vaak een ooievaar in de kerststal, in 
Spaanse en Zuid-Amerikaanse stallen staat vaak een 
haan en in Scandinavische kerststallen staat, hoe 
kan het ook anders, een zogenaamde kerstbok 
tussen de andere dieren.  

Kerstgedachte  
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Snerttocht 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

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

Programma Kerst meemekoar 

Programma KERST MEEMEKOAR 2017 
 
17.45 uur Verzamelen bij de Oerse Hoop 
We hebben de kerstman bereid gevonden een 
bezoekje aan Oerle te brengen, vergezeld door een 
aantal zeer bijzondere rendieren. 
En voor de liefhebbers schenkt d’Ouw School een 
gratis beker lekkere chocomelk! 
 
18.00 uur Opening door Dré Jonkers, 

voorzitter DorpsVereniging Oerle  
Dit jaar is er een ballonnenwedstrijd voor de 
kinderen en iedereen die zich nog kind voelt. 
Naamkaartjes worden op school uitgedeeld en zijn 
ook bij de Oerse Hoop beschikbaar. Nadat de 
kaartjes aan de heliumballonnen zijn bevestigd, 
zullen de ballonnen allemaal tegelijk los worden 
gelaten. 
En uiteraard kunnen de puzzelaars weer rekenen op 
een KERST MEEMEKOAR-anagrammen-kerstpuzzel 
van Wim Luijkx. 
 
18.15–18.30 Individuele start wandeling 

richting blokhut d’n Bosbender 
De verlichte route leidt deze keer via de kerk langs 
de Zittardsestraat, Actus, Mansus, Lakenvelder en 
Sint Janstraat (verkeersbrigadiers aanwezig) naar de 
Clementinalaan. Van daar gaat de route verder via 
de Nieuwe Kerkstraat, Ruiske en  Roost naar de 
Keldershoeve. Dan volgt het laatste deel van de 
wandeling die eindigt bij d’n Bosbender. En ook nu 
weer - inmiddels is het een mooie traditie – zullen er 
onderweg ludieke ‘posten’ zijn waar de wandelaars 
getrakteerd worden op iets leuks, iets lekkers of iets 
moois. En ook de Kerstman gaat via deze route 
richting de blokhut, dus misschien kan je hem de 
hand schudden! 
 

18.30 uur Start activiteiten blokhut d’n 
Bosbender 

Natuurlijk is d’n Bosbender binnen en buiten geheel 
in winterse sferen aangekleed. Er is weer voldoende 
te verkrijgen voor de inwendige mens en kinderen 
kunnen op de bovenverdieping knutselen met 
materiaal van d’n Oerse Have. Kinderen kunnen op 
de foto met de Kerstman en de allerkleinsten 
kunnen gefotografeerd worden in kerstsfeer. 
 
20.00 uur Prijsuitreiking Kerstpuzzel 
 
21.00 uur Einde activiteiten, er kan nog wel 

even nagekletst worden met een drankje 
 
 
Kinderknipkaart 
Dus: er is weer véél te doen en vooral heel veel 
gezelligheid tijdens Kerst Meemekoar. En aan alle 
kinderen die een knipkaart hebben ontvangen 
zeggen we graag: ‘Neem de knipkaart vooral mee 
zodat je die avond de verschillende leuke en lekkere 
verrassingen kan gaan halen!’ 
 
Tot dan! 
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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) 

Voor iemand met dementie (of het vermoeden 
daarvan) en zijn familieleden is het krijgen van 
de juiste informatie, praktische hulp en 
begeleiding erg belangrijk. Daarom hebben de 
partners vanuit het Dementie Ondersteunings-
netwerk Veldhoven (DOV) samen een 
dementiecafé opgericht.  
Het dementiecafé is bedoeld voor u, als 
dementerende, uw familieleden, mantelzorgers, 
vrijwilligers, professionals en andere 
geïnteresseerden.  

Bij elke thema-avond is een deskundige aanwezig 
die gespecialiseerd is in het onderwerp. In een 
interview wordt deze deskundige vragen gesteld 
door een interviewer. Daarna kunt ook u, als 
aanwezige, vragen stellen. Bovendien ontmoet u bij 
het dementiecafé andere mensen die in een 
soortgelijke situatie zitten. U kunt de thema-
avonden onafhankelijk van elkaar bezoeken.  

Thema-avonden 2018  
Dinsdag 9 januari: Wat is dementie?  
Vergeetachtigheid en dementie zijn bekende 
begrippen.  

Wanneer spreken we van vergeetachtigheid en 
wanneer van dementie? Welke vormen van het 
ziektebeeld dementie onderscheiden we? Wat 
betekent het krijgen van de diagnose dementie voor 
de patiënt en zijn naaste omgeving?  

Dinsdag 6 maart: Dementie en het belang van 
voeding.  
Veranderingen met eten en drinken komen 
regelmatig voor bij mensen met dementie. Denk 
bijvoorbeeld aan een andere smaakbeleving, 
veranderende tafelgebruiken en dergelijke. Maar ook 
de herkenning van eten. Wat kan er veranderen op 
dit gebied en hoe ga je hier mee om?  

Programma DementieCafé 

Dinsdag 15 mei: Dementie en muziek. Deze 
avond vieren we ons eerste lustrum.  
Het eerste deel van de avond praten we met elkaar 
over de betekenis van muziek bij dementie. Daarna 
geven we de avond een feestelijk tintje met muziek, 
een hapje en een drankje.  

Dinsdag 3 juli: Intimiteit bij dementie  
In een relatie is intimiteit erg belangrijk, ook 
wanneer er sprake is van dementie. Op deze avond 
worden er handreikingen gegeven: wat is de 
betekenis van intimiteit, welke veranderingen 
kunnen er optreden en hoe zou je hiermee om 
kunnen gaan?  

Dinsdag 4 september: Veilig bankieren.  
Deze avond staat in het teken van voorlichting en 
advies om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig uw 
bankzaken te blijven regelen. Maar ook over de 
mogelijkheden als dit niet meer vanzelfsprekend is, 
en wat we samen kunnen doen om misbruik te 
voorkomen.  

Dinsdag 6 november: Rol van de medische 
professionals. 
Wat mag u verwachten van uw huisarts, 
praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige met 
betrekking tot uw proces rondom dementie?  

Hoe laat?  
De zaal is open vanaf 19.00uur. Het programma 
start om 19.30uur en eindigt om 21.30uur. Er is 
voldoende parkeergelegenheid. Toegang is gratis. 

Waar?  
Restaurant de Berkt,  
Wilgeman 1, 5507 LG Veldhoven 

Inlichtingen?  
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 
9.00 - 12.00uur contact opnemen met SWOVE: 
Mw. C. van der Heijden  
040-2540066 of per e-mail info@swove.nl  
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Nominatieformulier Oerlenaar van het jaar 

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.  

Uit deze aanmeldingen en mogelijke eigen kandidaten kiest het bestuur van DorpsVereniging Oerle  
“De Oerlenaar van het jaar 2017”. Dit wordt bekend gemaakt op 14 januari 2018 tijdens de 
prijsuitreiking van de snerttocht.  

Deze aanmeldingen kunnen in een gesloten envelop afgeleverd worden bij de secretaris van  
Dorpsvereniging Oerle, Nieuwe Kerkstraat 24 te Oerle vóór 31 december 2017 of in de gele brievenbus van de 
Koers van Oers. 

 
 
Ik nomineer als Oerlenaar van het jaar 2017:  

 
 
Uitgebreide omschrijving van zijn/haar activiteiten en argumentatie waarom hij/zij in aanmerking komt. : 

 
 
Formulier staat ook op www.oerle.info  
 
Inleveradres: 
Secretaris van Dorpsvereniging Oerle, Nieuwe Kerkstraat 24 te Oerle 
Gele brievenbus van Koers van Oers bij d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18 te Oerle 

(Inleveren vóór 31 december 2017) 

Naam aangever:  

Adres:  

Woonplaats:  

E-mailadres: 
(optioneel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominatieformulier 
Oerlenaar van het jaar 



18 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079  fractie@cda-veldhoven.nl 

Bron: Koers van Oers, jaargang 14, nr. 6, dec. 1982 
 
De “genade” die door het raam 
binnenkroop. 
Door G. Vekemans 
 
Jullie denken, dat de gebruikelijke toegang tot een 
woning de voordeur is. Goeie bekenden komen bij 
ons in Brabant achterom, zomaar te goeiertrouw, 
alsof ze zeggen willen “Hier zèk weer ne keer”.  Het 
kan ook gebeuren dat ge een meer ongebruikelijke 
toegang moet zoeken en dat kan vreemde, 
ongewone reacties oproepen….Soms een genade 
van hierboven, zoals er vroeger in onze catechismus 
stond. De geschiedenis is als volgt: Ik kwam op een 
middag op bezoek in een volkswijk en zat toen wat 
te buurten bij Peer en zijn vrouw. Zij hadden een 
staminee waar gewoonlijk de rustige mensen een 
pintje gingen drinken. Opeens vroeg Peer: “Meneer 
de onderpastoor, zeide gij al bij onze buren 
geweest?”. Terwijl hij dat vroeg, zag ik een 
ondeugend lichtje in zijn ogen spetteren. Ik 
antwoordde: “Natuurlijk”. “Ja, maar”, zij hij “die 
mensen die er nu wonen, zitten hier pas tien dagen. 
Ze komen uit Antwerpen. Hij is ne oude dokwerker, 

Ouw (k)oers 

ne hevige socialist, fel tegen de kerk”. (Dat wil 
zeggen, tegen de pastoor). “Ik vrees”, zei Peer, “dat 
ge daar niet binnenkomt”. Ik antwoordde in mijn 
heilige ijver: “Dan mot de duvel voor de deur 
staan”. Toen lachte Peer. Hij zei: “Ge kunt een paar 
bakken bier verdienen voor de kajotters, als ge daar 
binnenkomt”. Ik zei: Akkoord Peer, ik ga er direct 
naar toe, want ik bezoek álle mensen”. Toen ging ik 
naar buiten, liep het paadje in tussen het café en de 
nieuwe parochiaan en wilde door het achterpoortje 
binnengaan. Maar de grendel zat erop! Peer, die 
toekeek, lachte en zei: “Die weten allang dat gij op 
komst zijt”. Ik vroeg: “Peer, hedde gij niet ne oude 
stoel”. Die kreeg ik en een paar minuten nadien 
stond ik op het koerke. De eerste hindernis was 
overwonnen. Terwijl ik probeerde door de 
achterdeur binnen te komen, zag ik door de 
gordijnen dat er mensen in de keuken stonden. De 
deur bleef dicht. Daar stond ik mee de gebakken 
peren en zonder bier voor mijn kajotters! Gelukkig 
hebben onze huizen niet alleen een voor- en een 
achterdeur, maar ook soms schuiframen….en een 
stond er open. Ik dacht, dan maar door het 
schuifraam. Ik lichtte mijne witte toog wat omhoog, 
kroop door het raam en stond in de slaapkamer. En 
die slaapkamer had ook weer een deur, en 
daardoor, stond ik ineens bij hen in de keuken. Ge 
had die verbaasde gezichten moeten zien! Effekes 
was het doodstil. Toen zei Charles: “Hoe komde gij, 
bij God, hier binnen?”. Ik zei: “Door het raam!”. 
“Deur het raam?” zei hij, “dat heb ik “bij God” nog 
nooit meegemaakt dat ne pastoor deur het raam 
binnenkruipt!”. Het is zo, in ons geval, dat de  
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De Weerspreuk 

H. Geest u nooit in de steek laat en u het juiste 
woord doet zeggen! Ik zei: “Nou, dat zit zo – Toen ik 
hier op het koerke kwam, zag ik door de gordijnen 
dat jullie binnen waren. Ik rammelde aan de deur, 
die op slot bleef. Toen zag ik het open raam en 
dacht, die nieuwe parochianen kruipen op z’n 
Antwerps deur het raam binnen, en dat heb ik ook 
maar gedaan”. Toen begonnen ze allebei te lachen. 
Hij zei: ‘Ik zie, bij God, da ge ne lange zijt, ge hebt 
op bed wel diee lampadere zien liggen. Die moeste 
gij nou maar eens ophangen, want ik kan er niet 
bij”. Ik deed mijn schoenen uit – dat heb ik nog van 
ons moeder geleerd – ging op het bed staan en na 
een paar minuten hing er een prachtige lamp boven 
het bed van Charles en Filomene. “Kom er nu gauw 
in, dan gaan wij een “Witteke” drinken”. Toen begon 
hij te praten over Antwerpen, over de dokwerkers – 
waarom hij socialist was geworden, wat hij tégen de 
kerk had – waarom hij vanaf zijne trouw niet meer 
de kerk van binnen gezien had. Toen hij zei dat ze 
het toch fijn vonden dat ne pastoor bij gewoon 
werkvolk op bezoek kwam zei ik “Witte wat ik nou 
ook graag zou hebben?” “En?” zeiden zij samen. 
“Dat jullie nou ook eens bij ons in de kerk kwaamt…
en ge kunt gewoon door de deur…ge hoeft niet deur 
de ramen binnen te kruipen….”.  ’s Zondags er na, 
zaten Charles en Filomene op de tweede rij. 
Veuraan, alsof ze wilden zeggen: “Ziede ons nou 
goed zitten, meneer den onderpastoor….!”. Ik bad 
een klein gebedje “Bedankt lieve vrouwke veur da 
open raam en zegen Peer en zijn vrouw die ons twee 
bakken bier beloofd heeft. “ 

Bron: Koers van Oers, December 1984 
 
Kerstmis in een groen kleed, 
Houdt voor Pasen sneeuw gereed. 
 
Zijn de bomen met Kerstmis sneeuwwit, 
Dan zijn ze in de lente van de bloesems wit. 
 
Veel wind tijdens de kerstdagen, 
Dan zullen de bomen manden vruchten gaan 
dragen. 
 
Is het met kerstmis nog niet koud, 
Dan gebruikt u van de winter niet veel hout. 
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BONUS. 
 
Zoals veel ouderen overkomt 
ons het dit jaar ook. 
We zijn opa en oma geworden. 
YEEEEAAAH ! 
Voor je het weet ben je zelf uit 
de kinderen thuis en hebben 
jouw kinderen weer een nieuw mensje in het leven 
geworpen. Maar zoals overal, denk ik, is dan het 
hele gezin in blijde verwachting. 
 
Eerst meldde onze dochter dat ze een 
blaasontsteking zou hebben, maar een 
blaasontsteking duurt meestal geen 8 weken.(…); 
Daarbij dronk ze geen witte wijn meer en dat was 
ook opmerkelijk. 
Laat dat nou net de periode zijn dat ze het nog voor 
zich wilde houden. Na die 8 weken wilde ze het 
openbaren aan haar familie. Het echte baren kwam 
later natuurlijk. 
 
Haar zuster (onze jongere dochter) had een en 
ander al eerder in de smiezen maar deed er ook het 
zwijgen toe en viet nog een wit wijntje. 
En alle clichés die hierover bestaan zijn waar. Van 
“als het maar gezond is”, “tot lekker verwennen en 
dan volkomen bedorven aan de ouders teruggeven”. 
Die kunnen dan na een lange dag werken de 
scherven bijeen rapen. Heerlijk. 
 
Dat heel de familie dan in blijde verwachting is bleek 
uit het gedicht dat onze andere dochter als trotse 
aanstaande tante maakte. 
Dat gaat zo: 
 

Ik weet niet wat voor kleur ogen je hebt 
Groen zoals je papa, of groen zoals je mama 

Ik weet niet of je mooi gevoelig bent  
zoals jouw oma, 

Of lekker nuchter zoals jouw opa 
Ik weet niet of je van stoer groen houdt of 

Liever meisjes roze 
Ik weet niet wie je bent en wie je gaat zijn 

Ik weet niet wat je wilt en wat juist niet 
Wat ik wel weet is dat ik je warm houd  

als het koud is 

Column Wil Verbaant 

En je aan het lachen maak als je sip bent 
Ik knuffel je tot je gaapt en  

Lach met je tot je slaapt 
Als je geen zin hebt in frietjes 

Breng ik je Olvarietjes 
En als Mumford and Sons je aan het huilen maakt 

Speel ik Bumba voor jou 
Ik ga de allerbeste tante zijn 

Voor jou niks teveel 
Er is niets wat ik niet met je deel 

Jij bent mijn nichtje 
Kleintje, mag ik jouw peettante zijn ? 

 
Dan blijkt dat niet alleen opa’s en oma’s met zo’n 
spruitje bezig zijn maar ook de tante die is super 
trots op haar nieuwe titel. 
Er zijn vele hemels boven de zevende (naar Griet op 
de Beeck), en in een daarvan (ik denk toch de 
zevende) zijn we als familie gelukkig met ons 
nieuwe kleinkindje. 
Het is een mooie bonus in het leven voor de grijze 
golf.  
Wij groeten u vanaf een roze familiewolk en alles is 
goed met de grutjes, dank u. 
 
Met opagroeten 
 
Wil. 
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Bosbender Kids 

1 december ’17 
 
Sinterklaas mag dan het land wel uit zijn, 
maar toch nog even iets op rijm. 
Over Bosbender Kids, 
en dat is niet niks. 
 
Helaas was Sinterklaas al bezet… 
hoewel, tijd om te regelen had ik niet eerlijk gezegd. 
Maar dat mocht de pret niet drukken, 
want de pepernoten en ander lekkernij waren niet 
aan te rukken. 
 
Er werd rond gehuppeld, 
en tussendoor volop geknutseld. 
Van pietenmuts tot kleurplaten, 
dat de tijd voorbij vloog, had niemand in de gaten. 
 
Naast het knutselen werd er ook geschminkt, 
dat deed hoofd schmink piet bij bijna ieder kind. 
Daarnaast werd er nog gerend, 
over banken, stoelen…zo hard, het was ongekend. 
 
Tot slot nog het plot, 
al de 15 kids zo bezig zien, was een genot! 

Schmink-piet 
‘Birgit’ kon zich uitleven 

En er werd natuurlijk 
volop geknutseld.  
Met of zonder 
pietenpak. 
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U wilt niet meteen een hovenier maar u 
zou het fijn vinden als er iemand met 
verstand van zaken met u meedenkt 

over een tuinontwerp, een tuinrenovatie 
of het aanpassen van de beplanting? 

Kijk op de website; 
www.leaseuntjens.nl  

en mail, of bel  06 01912511  
voor een afspraak. 

Kunst Om Molen 10 jaar! 

KOM: Kunst Om Molen 10 jaar! 

25 dec. t/m 1 jan. 11.00 - 17.00 u. 
 
Atelier Hoogeind Keramiek  
Hoogeind 24, Oerle (Veldhoven)  
Tel.: 040-2953950. .  
www.hoogeindkeramiek.webklik.nl  

Een van de bezoekers van de KOM expositie 2016 
schreef het volgende over het werk van Jeske 
Snoeren :  
“Voortdurend vernieuwend, steeds op zoek naar 
aansluiting bij de actualiteit. Gecombineerd met 
haar ambachtelijke kwaliteiten maakt ze van elke 
expositie een feest. Door haar uitleg bij haar werken 
waan je je in een museum. Laat je net als ik 
verrassen.“  
 
U bent van harte welkom.  
25 december gesloten.  
 
Toegang gratis. 

Atelier Els Börger 
Kleine Vliet 1d, Oerle (Veldhoven) 
Tel.: 040-2051036 
www.vaaggrond.nl 

Vaaggrond presenteert kunst zonder muren  
 
Een expositie van 12 kunstenaars in de buitenlucht 
die inspeelt op de context van het buitengebied.  
Wil je met een kunstenaar in gesprek?  
Met de tuinman praten? Luister je liever naar de 
verhalen tijdens een rondleiding?  
Maak kennis met hedendaagse kunst en warm je 
ondertussen op bij de buitenhaard.  
 
Dagelijks rondleiding om 12.00 en 14.30 uur.  
Gratis Wifi.  
Extra open tot en met 3 januari.  
Toegangsprijs € 3,50  
Kinderen tot en met 10 jaar gratis.  
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Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse 
ondernemers om hun contactgegevens tegen een 
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar 
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage staat een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.  
We betalen hier onder andere de hosting en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info 
of redactie@koersvanoers.nl 

Oerse bedrijvengids 

 

Zandoerle en de 
Traditionele Kerststal 
 
Dit jaar staat de kerststal natuurlijk weer op 
Zandoerle. De stal is afgelopen zomer voorzien van 
een nieuw rieten dak. Hier zijn we met een aantal 
vrijwilligers uit Zandoerle aan begonnen. Maar toen 
een helft gedaan was hebben we vastgesteld dat 
rietdekken toch echt een vak is en hebben we een 
professional laten komen. Nu ziet de stal er weer 
netjes uit en we hopen dat de stal er weer jaren 
tegen kan. 
De kerststal biedt onderdak aan verschillende 
dieren. De schapen en de kippen staan al weer te 
wachten op bezoek van de kinderen.  
Vanaf 10 december zal de stal dagelijks geopend 
zijn vanaf 9.00 uur tot 21.00 uur. 
Op 6 januari wordt de stal weer afgebroken. 

Kerststal in Zandoerle 
Atelier Le vent des forêts  
Kerkheide 4, Wintelre  
Tel.: 040-2052139  
www.riekenguus.webklik.nl  

Hier werken Guus en Riek Wouters. 
Guus maakt meestal sculpturen van hout of steen, 
de vormen zijn robuust en minimalistisch, 
geïnspireerd op de “Atlantikwall”. 
 
Riek schildert meestal met olieverf op doek. De 
onderwerpen komen vaak spontaan uit dagelijkse 
gebeurtenissen. Soms figuratief en uitbundig 
weergegeven, dan weer abstract en ingetogen. 
 
Beide kunstenaars laten zich inspireren door de 
natuur, met haar onbeheersbare krachten en 
ondefinieerbare vormen. 
 
Toegang gratis. 
 

De wandelroute is op alle locaties gratis 
verkrijgbaar. 
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Kinderraad  
Op woensdag 15 november vond er weer een 
nieuwe Kinderraadsvergadering plaats. Een aantal 
kinderen van verschillende bso locaties vergaderden 
samen met onze operationeel directeur over de 
Clup. De Cluppers vonden het een leerzame ervaring 
en hadden goede ideeën. De actielijst is al gemaakt!  
 
Dagopvang en peuterprogramma  
We zijn flink bezig met het thema ‘herfst’; we 
hebben herfstwandelingen gemaakt, lekker gespeeld 
in en met de bladeren! Nieuwe liedjes geleerd en 
geknutseld met bladeren, een spinnenweb gemaakt 
etc. Op de groep hebben we de zandwater tafel 
gevuld met bladeren; een groot feest om daar mee 
te spelen!  
 
BSO 
Ook de Cluppers zijn vol van de herfst. We hebben 
allerlei spullen bij elkaar gesprokkeld uit het bos 
zoals bladeren, eikels, dennenappels etc. We hebben 
heerlijke herfsthapjes gemaakt. Ook hadden we een 
leuk experiment gedaan; we hebben spookjes laten 
vliegen. We vulden een potje met maïzena, een 
bruistablet en water. Daarna de dop erop en 
wachten tot hij de lucht in ging.  
 
Vakantieclup  
Heel voorzichtig kijken we toch ook al uit naar de 
kerstvakantie. De kerstvakantie staat in het teken 
van ‘Stralende sterren’. We bakken sterrenkoekjes 
en maken ons eigen sterrenlampje. Verder gaan we 
schaatsen in Veldhoven dorp en volgen we een DJ 
workshop. We gaan er samen weer twee leuke 
weken van maken!  
 
Het complete programma is te downloaden via 
www.nummereen.com/vakantieprogramma.  
 
Net als voorgaande jaren besteden we rond de kerst 
weer aandacht aan Jukumu Letu. Sinds 2011 zijn we 
in vriendschap verbonden met Jukumu Letu, dit is 
een kinderdagverblijf in Kenia. Regelmatig worden 
op diverse locaties initiatieven ontwikkeld om geld in 
te zamelen voor dit Afrikaanse kinderdagverblijf en 
wij doen daar met alle kinderen ook aan mee en 
gaan weer mooie knutselwerkjes maken die de 
papa’s en mama’s mogen kopen!  

Nieuws van Nummereen 

Schoolraad  
Op onze school is ervoor gekozen de MR uit te 
breiden met adviserende ouders. Samen vormen zij 
“de Schoolraad”. Zij vertegenwoordigen de ouders 
van de kinderen en de leerkrachten van onze school.  
Mocht u meer willen weten over de Schoolraad, kunt 
u deze informatie vinden op de website van de 
school: www.sintjanbaptist.nl U vindt daar o.a. 
informatie over wie de leden van de Schoolraad zijn, 
hoe een Schoolraad werkt, welke onderwerpen er 
aan bod komen en wanneer er vergaderd wordt.  

Materiaal buitenspel gr 3 t/m 8  
Om het samenspel tijdens het buitenspelen te 
stimuleren zijn er kliko’s met buitenspelmaterialen 
aangeschaft. Elke groep heeft een eigen kleur kliko; 
voor de groepen 3 - 4 (blauw), 5-6 (geel) en 7-8 
(zwart). Alle materialen zijn tijdens een (gym)les 
geïntroduceerd, zodat alle leerlingen weten welke 
spelen ze kunnen doen en hoe om te gaan met de 
materialen.  
Ook is ook een aparte kliko met spelmateriaal voor 
de overblijfleerlingen.  

Vernieuwde typecursus de Typetuin 
gaat van start!  
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de 
groepen 6 t/m 8, De Typetuin start met een 
naschoolse cursus en wel op woensdag 7 maart 
2018 om 12:30 uur. Schrijf in voor 1 januari 2018 
en ontvang een aantrekkelijke korting! Wees er snel 
bij, want het aantal plaatsen is beperkt.  
Zie pagina hiernaast voor meer informatie.  
 
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin  

Schoolnieuws 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

 06-20131761 

Vernieuwde typecursus de Typetuin 
gaat van start!  

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de 
groepen 6 t/m 8,  

De Typetuin start met een naschoolse cursus en wel 
op woensdag 7 maart 2018 om 12:30 uur. Schrijf in 
voor 1 januari 2018 en ontvang een aantrekkelijke 
korting! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is 
beperkt.  

De voordelen van jong en goed leren typen  
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo 
belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar 
handschrift. Maar met tien vingers typen gaat niet 
vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een 
professionele type-coach boek je het beste 
resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind 
bovendien op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het 
tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor 
elk kind anders.  

Kinderen die al jong met tien vingers leren typen, 
werken uiteindelijk sneller dan kinderen die zichzelf 
(verkeerd) leren typen. Daarnaast is er minder kans 
op lichamelijke klachten door een verkeerde 
houding.  

Wanneer en waar?  
Lesdag en -tijd: woensdag van 12:30 tot 13:30u 
Startdatum: 7 maart 2018 
Leslocatie: Basisschool Sint Jan Baptist (Veldvest), 
Oude Kerkstraat 27 5507 LA VELDHOVEN  

Typetuin gaat van start! 

 Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend 
van Rekentuin en Taalzee).  

 Kinderen oefenen op hun eigen tempo en niveau.  
 Speciale versie en normering voor kinderen met 

bv. Dyslexie.  
 Incl. Diploma.  
 Kinderen oefenen thuis min. 2 keer per dag 15 

minuten.  
 Sinds september 2017 een compleet nieuwe 

versie met extra taaloefeningen, uitdagende 
games en nog veel meer!  

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 
groepslessen van 60 minuten gepland. Deze 
groepslessen worden in overleg met de school 
ingepland. Je ontvangt alle lesdata een week voor 
de start.  

 Begeleiding door één van onze ervaren type-
coaches.  

 Diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op 
www.typetuin.nl).  

 

Snelle beslissers zijn voordeliger uit!  
Schrijf je zoon/ dochter in voor 1 januari 2018 en 
betaal slechts €150,00 in plaats van €175,00! 
(kosteloos annuleren mogelijk tot twee weken voor 
de start)  

Inschrijven: 
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via 

www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op 
“aanmelden”.  

2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de 
buurt” de postcode van de leslocatie in. (zie 
kader hierboven)  

3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast 
het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het 
bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze. 

4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” en doorloop 
alle stappen.  

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden 
niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via 
info@typetuin.nl of 013-5220579. Iedere werkdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur.  

Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin  
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De Koers van Oers heeft een nieuw lid onder zich. 
En wie mag dat nieuwe lid, dan wel niet wezen 
vraagt U zich af?  
Nou hieronder stel ik mezelf even voor: 
 
 
Wie ben ik ? 
Mijn naam is Maikel Willemsen. 
Ik ben op 2 december 1986 op 
deze wereld gezet en heb  
29 jaar van mijn leven bij mijn 
ouders in Heesch gewoond. 
 
Hoe ben ik in Oerle terecht 
gekomen? 
Na mijn studie HBO Werktuigbouwkunde aan de 
Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, ben ik 
terecht gekomen bij ASML. Hoewel de reistijd naar 
huis flink afnam nadat de A50 bij Ekkersrijt af was, 
werd het toch steeds drukker en had ik minder zin in 
die reis naar het hoge noorden van Brabant. 
Na een zoektocht in de omgeving naar een eerste 
huis, kwam ik het nieuwbouw project Bogaerdhoeve 
hier in Oerle tegen. Daar kon ik alles nog zelf 
bepalen, heb ik een mooie omgeving om in te 
wonen, ligt alles praktisch om de hoek en ben ik met 
de fiets binnen het kwartier op het werk! 
Sinds Augustus 2016 woon ik dan ook op de 
Zittardsestraat 73 en zit daar tot op de dag van 
vandaag nog met alle tevredenheid. 
 
Hoe ben je bij de Koers van Oers terecht 
gekomen ? 
Ik kwam een oproep tegen in de Koers van Oers 
voor wat extra handen voor de jaarlijkse 
boekenmarkt. Ik heb ze laten weten daar graag bij 
te helpen, niet wetende hoe ontzettend veel boeken 
er wel niet onder de school vandaan moesten 
komen. 

Nieuw redactielid 

Na de boekenmarkt kwam de vraag of ik wellicht 
interesse had om me als lid bij de Koers aan te 
sluiten. En zie hier het resultaat!  
De komende tijd zal gaan blijken welke koers ik zal 
uitzetten binnen de vereniging. 
 
Wat houdt je naast de koers nog bezig? 
Drie maal per week kun je me tegenkomen bij David 
Lloyds. 
Meermaals in het jaar, breng ik een bezoek aan een 
concertzaal (Dynamo, De Effenaar, 013, AFAS Live, 
Ziggo Dome en ga zo maar door) of zelfs een heel 
weekend op een festival, om mijn favoriete metal 
bands te beluisteren. Een bezoek aan Nightwish en 
Within Temptation staan voor volgend jaar alweer 
op de planning. 
En er is nog veel meer, maar daar vraag maar eens 
een keer naar als je me tegen komt. 
 
Houdoe! 
 
Maikel 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

Onderhoud 
 APK 
Diagnose 
 Airco-onderhoud 
 Camperonderhoud 
 Schadeherstel 

 Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Ties van den 
Berk, Harrie Kelders, Bette Kemp, Thura Kemps, 
Milo Peterson, Yannick Schilleman, Nienke Tholen, 
Bente van de Waerden. 

First Lego League 

Onze school doet mee aan de 
FLL (First lego league). 
 
De FLL Is een wereldwijd onderzoek 
project waar je moet 
programmeren en onderzoeken.  
Dit jaar gaat het over Hydro 
dynamics: Water dus. 
De naam van mijn team is de Sponge heroes. Wij 
doen onderzoek naar overtollig regenwater. Onze 
oplossing is de sponstegel. De sponstegel is een 
tegel die water opvangt en zuivert door middel van 
microben. Je kunt het bijvoorbeeld op je oprit of 
rond je huis leggen. Maar je kunt het ook gebruiken 
om olievlekken te laten verdwijnen. Tenslotte kun je 
deze gebruiken om water uit vieze beekjes/rivieren 
te zuiveren.  
Ik schrijf dit stukje omdat je je idee moet delen, ik 
doe dat door middel van de Koers. 
Dit was mijn korte stukje over 
de lego league.  
 
Groetjes Yannick. 
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Hoi beste lezers, ik schrijf 
mijn stukje over de 
boekenmarkt.  
 
Op vier en vijf november was 
de boekenmarkt, er waren 
heel veel mensen die boeken 

kwamen halen. Het was 
succesvol. Ik heb daar een 
paar mensen geïnterviewd en 
daar wil ik over vertellen.  
 
De eerste mevrouw die ik 
interviewde heeft een paar 
dingen gezegd. En dat ga ik 
nu vertellen. De mevrouw zelf 
houd niet van lezen, want ze 
kan niet zo goed lezen. Ze is 
hier voor de eerste keer, 
maar ze is al wel naar andere 
boekenbeurzen geweest.  
 

De tweede persoon die ik 
interviewde was een 
jongeman. Hij vindt lezen 
heel leuk en hij heeft er 
geen reden voor.  
 
De derde was weer een 
mevrouw, die vindt lezen 
heel leuk, maar ze neemt er 
geen tijd voor. Ze is hier wel 
voor de eerste keer. 
Misschien gaat ze er volgend 
jaar weer naar toe.  
 
 

De vierde en laatste 
mevrouw was Anouk, de 
moeder van Ingmar. Ze 
vindt lezen ook heel leuk, 
net zoals de anderen. Ze 
is hier voor de eerste keer 
en ze woont vlakbij de 
school, ertegenover zelfs. 
 
Dat waren alle mensen die 
ik heb geïnterviewd. En 
nog een weetje: Mijn 
collega’s van de 
kinderredactie hebben alle 
dozen geteld. De 

boekenmarkt had 462 dozen vol boeken uit de 
kelder van de school getild en netjes op alle tafels 
gezet. Er waren ook 300 lege dozen. 
 
Groetjes, 
Thura  

Boekenbeurs 

Deze keer wil ik graag 
wat vertellen over visuele 
illusies.  
 
Visuele illusies zijn eigenlijk 
plaatjes die uw hoofd voor 
de gek houdt. Trapt u er ook 
in? 

 
 
Wat ziet u hier? Een jonge 
vrouw en wat ziet u meer? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dit is het 
dambord van 
Adelson. Welk 
vakje is 
donkerder, A of 
B? Knip het 
dambord maar 
eens uit en leg 
de vakjes naast 
elkaar. Had u 
dat gedacht?? 
 
En kunt u dit lezen? 
Het mkaat hamelael netis uit in wlkee vlogodre de 
ltteers in de wrodeon saatn. Het is aeleln niodg dat 
de eretse en de ltaatse ltteer van het wrood op de 
jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen 
wlelikueirg gpletaast wdoren en je knut tcoh nog 
gwoeon lzeen wat er saatt. 
 
Groetjes Ties 

Visuele illusies 

W.E. Hill, 1915 
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Oefenmiddag Sondervick 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Oefenmiddag op het Sondervick 
college. 
 
Ons verslag gaat over de oefenmiddag op het 
Sondervick college. 
 
Op donderdag 2 november hebben we met de hele 
klas een oefen middag op het Sondervick college 
gehad. De oefenmiddag was er om je informatie te 
geven over de school. Zo hadden we bijvoorbeeld 
Tekenen, LV, Engels, Wiskunde, Nederlands en 
(Blok)Gym. We gingen met alle kinderen van groep 
8 op de fiets naar het Sondervick College. 
 
Je had MAVO (theoretisch) MAVO XL,HAVO/VWO, 
HAVO/VWO TTO. Eerst moesten we heel lang 
wachten want er was iets niet helemaal goed gegaan 
met de organisatie maar dat gaf niks want we 
hadden het toch wel naar onze zin. Wij vonden het 
Sondervick een mooie school met vele sportvelden, 
je hoeft er ook niet zo ver voor te fietsen. 
 
Daarna werd je opgedeeld in groepjes. Toen ging je 
samen met je begeleiders naar de goede klas. Je 
had 6 lesuren. Een kleine pauze van een kwartier en 
een grote pauze van een half uur. Het was wel heel 
leuk om dit mee te maken en zo kun je je goed 
voorbereiden op de middelbare school.  
 
De datums van de open dagen en informatie-
avonden die nog komen, zijn: 
 dinsdag 30 jan. 
 vrijdag 2 feb 
 maandag 5 maart 
 dinsdag 6 maart 
 
Voor meer info ga naar Sondervickcollege.nl 
Wij vonden het Sondervick een mooie school met 
hele vette sportvelden, je hoeft er ook niet zo ver 
voor te fietsen.  
 
Dit was ons stukje over de oefenmiddag. 
 
Groetjes Bette en Yannick  

hoi mijn naam is Milo en 
ik schrijf over Portland, 
Oregon USA, de plaats 
waar ik geboren ben. 
 
mijn familie is verhuisd naar 
Veldhoven in 2014. 
Toen wij aan kwamen woonde wij een paar weken in 
een hotel. ik vraagde waarom ik niet naar school 
moest. en papa zij omdat de zomer vakantie hier 
net begonnen is. na dat wij in een hotel wonde 
wonde wij in een klein huisje in Eindhoven Woensel. 
ik wist nog niet de Nederlandse taal. dus ik wist niet 
wat de meeste mensen zijde. na een week of twee 
ging mijn papa weer naar werk en moest ik naar 
school. ik was op de school ISE international school 
Eindhoven. ik kwam eerst in een engelse klas 
terecht. daar kreeg je well Nederlandse lessen maar 
ze praten engels. mijn vriend was mijn vriend ging 
over een week naar een Nederland klas. na een paar 
weken moest ik ook naar een Nederlandse klas. dat 
was best spannend. en dat is hoe ik Nederlands 
geleerd hebt. en daarna heb ik weer verhuisd naar 
een andere huis dat beter was. deze huis was in 
veldhoven en dat is hoe ik in Veldhoven terecht ben 
gekomen. 
elke jaar gaan wij naar Amerika op bezoek. om mijn 
familie en vrienden te zien. de vlucht met de 
vliegtuig. duurt 10 UUR! maar je mag onderweg 
filmpjes kijken. mijn beste vrienden uit Amerika zijn 
Henry en Finn. 
En de eerste jaar dat wij in Nederland waren kwam 
al mijn familie en vrienden op bezoek. I enjoy 
showing the nice things about Nederland to mijn 
Oma’s and vrienden. Met Finn op bezoek kwam 
gingen wij naar de Efteling. toen Henry op bezoek 
kwam gingen wij naar de Hullie kinderboerij en 
speelparadijs.  

Portland in de USA 
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De blaasbende 
 
Dinsdag avond  
14 november had ik met 
groep 6 van school Sint 
Jan Baptist en de 
Berkacker een concert, 
samen met de harmonie 
van Oerle.  

 
Ik heb 8 weken lang 
iedere donderdag 
middag les gehad van 
Pieter van de Broek. 
Ik koos als instrument 
de trompet. Er waren 
ook trombones, 
klarinetten, 
dwarsfluit, en een 
saxofoon waar je uit 
kon kiezen.  
Als eerste leerden we 
hoe wij het 
instrument in elkaar 
moesten zetten. Voor 
de trompetten was 

dat heel makkelijk, de andere instrumenten hadden 
meer werk. 
Toen leerden wij hoe we er geluid uit moesten 
krijgen. Wel zo belangrijk. Geluid krijg je als je er op 
een goede manier lucht in blaast. 
Toen wij dat allemaal kenden begonnen wij aan ons 
eerste liedje. Rock, and school. 
We moesten goed op Pieter letten want die vertelde 
precies wat wij moesten doen en wanneer wij iets 
moesten doen. 
Zo leerden wij onder andere ook Carnaval Festival 
en I feel good. Kei leuk was dat we daar ook nog 
een dansje bij leerden. 
Het concert wat wij gaven was kei leuk maar ook 
wel spannend om te spelen voor zoveel mensen. 
Gelukkig hadden we ook iets wat nog nooit was voor 
gekomen. 
Juffrouw Rita was de eerste juf die ooit mee gedaan 
heeft aan dit concert. 
 
Ik vond het kei leuk.  
 
Groetjes 
Bente  

Het concert van groep 6 Intocht Sinterklaas 

Ik ben gaan kijken naar 
de sinterklaas intocht. 
 
Het was gezellig er waren 
veel kinderen en ouders. Er 
waren ook leuke spelletjes 
zoals de inpakwedstrijd. Je 
kon ook je verlanglijstje 
schrijven. 
 
Een piet was een pakketje kwijt. Wij mochten 
allemaal helpen zoeken. De piet ging door heel Oerle 
en belde dan en stuurde een foto waar hij was.  
De eerste keer bij de kerk daar vond hij een envelop 
met een rebus. Nadat wij hem opgelost hadden 
zeiden we aan de telefoon dat hij naar de school 
moest.  
 
Daar lag weer een envelop en er zat nog een rebus 
in en toen moest hij naar de molen. En daar bleek 
dat het pakketje al die tijd bij de ouwe school lag. 
Piet is snel naar ons gekomen en toen mochten 2 
kinderen het pakketje samen met Piet open maken. 
Er zaten hele leuke emoji balletjes in, die wij 
allemaal een kregen. Iedereen mocht Sinterklaas 
een hand geven. En toen moest 
Sint weer naar het volgende 
feest. 
 
Groetjes Harrie! 
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Ik zelf ben lid van BIO.  
Ik korfbal al vanaf mijn 
5e jaar. Wij trainen 1 
keer per week een uur en 
hebben op zaterdag onze 
wedstrijden. Als we thuis 
moeten spelen dan zijn 
wij te vinden op 
sportpark “de Heikant” gelegen aan de 
Heikantsebaan. Ik speel zelf in de D1 

 
Wat is korfbal 
Korfbal is een balsport waarbij de bal door een korf 
gegooid moet worden. Het team dat de meeste 
doelpunten maakt wint. Een geldig doelpunt wordt 
gemaakt door de bal van bovenaf door de korf van 
de tegenpartij te gooien. Bij korfbal is er een buiten- 
en een binnen competitie. De teams worden 
ingedeeld op leeftijd.  
 
Het veld 
Bij korfbal heb je twee verschillende afmetingen 
voor het veld. Voor F en de E jeugd is er één veld. 
Ze noemen dit ook wel ‘eenvakskorfbal’. In dit veld 
moet je aanvallen en verdedigen. Vanaf de D jeugd 
tot de Senioren spelen ze op een veld van 40x20 
meter en is het verdeeld in twee vakken. Een vak is 
het aanvalsvak en het andere is het 
verdedigingsvak. Ook is de hoogte van de korf bij de 
verschillende jeugdteams verschillend van hoogte. 
Bij de F is de korf 2,5 meter hoog, bij de E en de D 
is dat 3 meter en vanaf de C heeft de korf een 
hoogte van 3,5 meter. 
 
Scoren 
Je kunt een punt scoren wanneer de bal door de korf 
van de tegenpartij gaat. Je kunt een doelpunt 
maken door een afstandsschot (dan schiet je van 
een grote afstand op de korf), doorloopbal (hierbij 
loop je je tegenstander voorbij en krijg je de bal 
aangespeeld door een medespeler en gooit dan de 
bal door de korf), een korte kans (hierbij wordt van 
korte afstand geschoten). Ook kun je een doelpunt 
scoren door een strafworp. Je kunt een doelpunt 
voorkomen door deze te verdedigen. Dit wil zeggen 
dat je dan tussen de paal en je tegenstander staat 
met je hand boven de bal, zodat je tegenstander 
niet kan schieten. 
 
Bij BIO hebben we ook nog de Kangaroe Club. Hier 
kun je al vanaf je 3e bij. Je gaat dan ongeveer 2 
keer per maand een uurtje “trainen”. Dit is altijd op 

Korfbalvereniging Oerle 
een zaterdagochtend. Ze doen dan allerlei spelletjes 
met en zonder een bal. Vanaf 5 jaar mag je als er 
genoeg speelsters zijn ook bij de Welpen. Zij trainen 
wel iedere week en spelen op zaterdag een 
wedstrijd. De korfbalpaal is bij hen twee meter hoog 
en de korf is groter.  
 
Naast korfballen organiseert de club het hele jaar 
door verschillende activiteiten voor de jeugd. Zo 
hebben ze ieder jaar voor de F en E-jeugd een 
filmavond, is heel de jeugd actief met het verkopen 
van de bekende valentijnskoeken. Komen er altijd 
zwarte pieten met de jongere kinderen meetrainen 
en hebben de oudere kinderen een dobbelspel. Ook 
hebben we in het begin van het nieuwe jaar altijd 
een casinoavond. Ook voor de B en de A-jeugd 
worden nog dingen georganiseerd. Zo hebben ze 
een keer een bootcamp gehad en kwam er een 
kapster en zijn ze bezig geweest met krullen, stylen 
en vlechten. Ook wordt er ieder jaar weer een kamp 
georganiseerd. De kangaroes gaan ieder jaar naar 
de speeltuin. 
 
Zoals je kunt lezen is BIO een hele gezellig club. Zou 
jij ook willen korfballen kijk dan even op de site van 
BIO www.biokorfbal.nl Daar kun je ook nog 
informatie vinden. Ook kun je een paar keer mee 
komen trainen om te kijken of je het leuk vindt.  
 
Groetjes Nienke 

Hier speelde ik in de E1 en waren we kampioen 
geworden. 
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Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

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

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2017 

December  
15 10.30u Gezinskerstviering KBO &  

St. Nieuwe Levenskracht / Zonnebloem 
15 Bosbenderkids (14.00u - 16.00u) 
15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
16 Kerst Meemekoar 18.00u 
17 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
17 Kerstconcert Alexanderband, 14.30u 
18 KVB: kerstviering 
20 VKS: kerststukjes maken 
21 St Jan Baptistschool: Kerstviering 
22 St Jan Baptistschool:  

12.15u begin kerstvakantie 
22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
23 Concert in kerk Oerle: Harmonie / 

23 Ophalen oud papier 
24 Nachtmis in St. Jan de Doperkerk, 21.00u 
25 t/m 
1 jan 

Kunst Om Molen 

25 t/m 
3 jan 

Vaaggrond 11.00u - 17.00u 

25 t/m  
5 jan 

St. Jan Baptistschool: kerstvakantie 

29 Ophalen groene en grijze kliko +pmd-zak 

De volgende kopijdatum is 
1 januari 2018 

  
Mei  
15 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
26 TCO: verrassingsactiviteit  
  

Juni  
1+2 Boergondisch Oers 
8+9 RKVVO 75 jaar jubileumfeest  
(29)-30 + 
1 juli 

TCO: Tiener4Tieners 

  
Juli  
3 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
  
Augustus   
(9)-t/m 12 TCO: Bivak 
25 TCO: Afsluiting 
  
September  
4 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
  
Oktober  
-  
  
November  

6 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 

3 + 4 Boekenmarkt in d’Ouw School 

2018 

Januari  
5 TCO: Voltage  
7 St Jan Baptistschool: einde kerstvakantie 
9 St Jan Baptistschool: 20.00u 

Schoolraadvergadering 
9 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
12 St Jan Baptistschool: Juffendag 
12 Bosbender Kids (14.00u - 16.00u) 
14 St. Jeugdbelangen: Snerttocht & 

nominatie Oerlenaar van het jaar 
19 St Jan Baptistschool: Studiedag 
26 Bosbender Kids (14.00u - 16.00u) 
28 TCO: dagje sneeuw (of 4 februari) 
  

Februari   
4 TCO: dagje sneeuw (of 28 januari) 
7 BIO: Valentijnsactie 
10 + 11 d’Ouw School: Carnaval in Oers 
  

Maart  
2 TCO: (ovb) Voorjaarsactiviteit 
6 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
23 TCO: informatieavond Braderie 
  
April  
8 TCO: Braderie 



Foto impressie Sinterklaas in Oerle 


