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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 
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SNL kermisloterij prijzen 

Onderstaande prijzen van de kermisloterij van 
Stichting Nieuwe Levenskracht zijn nog niet 
afgehaald. Bij deze nogmaals een herinnering aan 
de prijzen.  
 
Prijs Omschrijving Lotnummer 
—————————————————————————— 
 2e Prijs 2 tuinstoelen 2639 
 6e Prijs Thermoskan 3971 
 7e Prijs Plank en kaasmesjes 1309 
 8e Prijs Personenweegschaal 5310 
 9e Prijs puzzel + mat 1278 
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van 
het juiste lot, worden afgehaald bij: 
 
Toos Senders 
Oude Kerkstraat 57, te Oerle.  
Telefoon: 040 – 205 22 39 

Veldhopper zoekt nieuwe chauffeurs 
 
Veldhopper, de vervoersdienst op maat, brengt 
wekelijks ruim 150 kwetsbare ouderen van achter 
de voordeur naar een locatie in Veldhoven. Zo 
kunnen deze ouderen er even uit en zitten ze niet 
alleen thuis.  
Op dit moment heeft het Veldhopper (chauffeurs) 
team behoefte aan uitbreiding. Wij willen graag dat 
nog meer kwetsbare burgers de deur uit kunnen 
gaan zonder zorgen. Onze chauffeurs letten op méér 
dan alleen de weg! Ze zorgen b.v. dat de ‘klant’ de 
deur afsluit, de tas meeneemt en de sleutels 
opbergt. Onze chauffeurs rijden met hun eigen auto 
en ontvangen voor een rit (zowel heen als terug)  
€ 5,00.  

 
Wie helpt mee?  
Meer weten: www.swove.nl, mail info@swove.nl, 
loop binnen of bel op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur op nummer 040-2540066, SWOVE, Burg. 
van Hoofflaan 70 in Veldhoven. 

Chauffeurs Veldhopper 

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. 

(K)Oers met name(n) 

BIO F1 Kampioen! 
 
Zaterdag 14 oktober zijn de F-jes kampioen 
geworden in de buitencompetitie. De groep bestaat 
uit 8 meisjes van 6 en 7 jaar. Chantal van den 
Boogaard traint de talentjes.  
In totaal zitten er 7 teams in de competitie. Er zijn  
6 wedstrijden gespeeld op diverse locaties. Van 
Diessen en Hooge Mierde tot heel dichtbij, Wintelre. 
Alle wedstrijden zijn gewonnen. 

V.l.n.r.: 
Achterste rij: Merle van de Meerakker, Chantal van 
den Boogaard (trainer/coach), Lieke Schneider, 
Sophie de Kwant en Lenne Fisser. 
Voorste rij: Femke de Hoog, Rinske Peelen, Emma 
van den Boogaard en Raylinn van den Biggelaar. 



3 

Regionale modelspoortentoonstelling 
Spoorgroep Zuid  
 
Eénmaal per drie jaar in Zuid Oost Brabant. 
SpoorGroep Zuid is een samenwerkingsverband van 
drie Zuid Nederlandse modelspoorclubs. Jaarlijks 
organiseert Spoor Groep Zuid een tentoonstelling, 
afwisselend in de regio Midden Limburg, Zuid 
Limburg en Zuid Oost Brabant.  
Na een goed bezochte tentoonstelling in 2014 is dit 
jaar de Modelspoorclub Oost Brabant weer gastheer 
voor de Spoor Groep Zuid tentoonstelling.  
 
De tentoonstelling wordt gehouden op 18 en  
19 november 2017 in het Dr. Knippenbergcollege, 
Nachtegaallaan 40 te Helmond.  
De openingstijden zijn op zaterdag 18 november van 
11.00 – 17.00 uur en op zondag 19 november van 
10.00 – 17.00 uur.  
De toegangsprijs is 5 euro p.p.,  
kinderen (4-12jr, onder begeleiding) 2,50 euro p.p. 
Modelspoorbaan’’TURFbaan’. 

Modelspoortentoonstelling 

TURFbaan, nog nooit getoond. 
Ook dit jaar zijn weer zo'n 25 bijzondere 
modelspoorbanen van hoge kwaliteit te bewonderen. 
Veel van deze modelbanen waren nog niet eerder in 
onze regio te zien.  
 
Dit jaar tonen we zelfs een paar banen die nog nooit 
eerder op een tentoonstelling stonden, zoals onze 
eigen TURFbaan die de geschiedenis van het 
turfsteken in de Deurnese Peel laat zien. Ter 
gelegenheid van deze eerste presentatie zullen 
gidsen van de VVV Deurne, die ook de demonstratie 
turfsteken in het Toon Kortooms Park verzorgen, 
uitleg geven bij onze baan.  
 
Leuk en leerzaam. 
Naast de tentoongestelde modelspoorbanen kunt u 
diverse modelbouwtechnieken zien, zoals de bouw 
van modelhuizen naar de werkelijkheid en eigen 
ontwerp, het vervuilen en aanpassen van modellen 
en zelfgebouwd materieel, rails en wissels.  
 
We vertellen u alles wat u weten wilt over de 
toegepaste technieken, de modelspoor hobby in het 
algemeen en het lidmaatschap van een 
modelspoorclub.  
 
En natuurlijk mogen kinderen op enkele spoorbanen 
zelf de trein besturen. We hebben bijvoorbeeld van 
modelspoorclub Malbak uit Blaricum een grote 
modelbaan in schaal 1:160. Op een aantal punten 
mogen kinderen zelf deze baan bedienen.  
 
Kortom, er is veel te zien, te horen en te doen. Een 
leuk uitje voor het hele gezin, dat u maar eens in de 
drie jaren in uw regio kunt beleven.  
 
Nadere informatie (onder meer over deelnemende 
modelbanen en de overige primeurs) is te vinden op 
www.modelspoorcluboostbrabant.nl  
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Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 11 november:  (Patroonsfeest St. Maarten) 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 12 november:  
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 18 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 19 november:  
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 met communicanten  
 Afscheid pastor Jos v Doorn 
 
Zaterdag 25 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 26 november:  
 Hoogfeest van Christus Koning 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering 
 (gezamenlijk feestkoor) 
        Envelopactie voor Veldhovense missieprojecten 
 
Zaterdag 2 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
 Zondag 3 december:  
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)  
 met communicanten 
 
Zaterdag 9 december: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 10 december:  
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 16 december: + Adventsactie 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)  
 
Zondag 17 december: + Adventsactie 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)  
 met communicanten 
 
Tijdens de weekendvieringen gaan pastoor Frank As 
en Pater Jozef vaak samen voor, maar de 
uitzondering bevestigt ook hier meestal de regel. 
 
 

Doopdata 
Iedere 2e en 4e zondag van de maand is het 
mogelijk je kindje te laten dopen. 
Tevoren zijn er twee bijeenkomsten ter 
voorbereiding. De doopvieringen zijn om 11.30 en 
12.30 uur. 
Opgeven bij het parochiecentrum (info: zie grijs 
kadertje) 
 
Op zondag 19 november in de viering van 10.00 
uur neemt pastor Jos van Doorn afscheid van 
onze parochie. Na de H. Mis kan men in de pastorie/
het parochiecentrum persoonlijk afscheid van hem 
nemen. 
In januari 2010 startte hij in de parochie  
H. Drie-eenheid samen met pastoor Smulders in de 
H. Caecilia- en St. Jan de Doperkerk. Inmiddels 
heeft ook hij met aardig wat voorgangers 
samengewerkt, maar nu er een compleet nieuw 
pastoresteam in de Christus Koningparochie is 
benoemd, vindt hij het serieus tijd om van zijn 
emeritaat te genieten. Het appartement in een 
voormalige pastorie in Eindhoven, waarin hij 
binnenkort zijn intrek hoopt te nemen, wordt nog 
verbouwd. Jos voelde zich allesbehalve een 
dorpsmens en wij hopen dat hij zich in de stad wat 
gelukkiger mag voelen. 
 
Op zondag 26 november wordt de landelijke 
Open Kerkdag gehouden. Van 12.00 tot 17.00 uur 
bent u welkom in de kapelkerken van de parochie: 
H. Caeciliakerk, Christus Koningkerk (voorheen 
Lambertus) St. Jan de Doperkerk en de  
H. Willibrorduskerk en de protestantse 
Immanuëlkerk aan de Teullandstraat. Misschien wilt 
u ook weleens een kijkje van dichtbij of juist achter 
de schermen nemen?  
Wees welkom, men verwacht u! 
 
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.   
 
Op zondag 17 december om 14.30 uur is het 
jaarlijkse vrolijke en enthousiaste kerstconcert van 
de Alexanderband in de kerk te beluisteren. 
 

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

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

Parochieberichten: 

 
 

Overleden: 
† Piet Claessens, 76 jaar 
 
 

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. € 10,- 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 

Zaterdag 23 december is er vanaf 20.00 uur 
weer het gezamenlijke kerstconcert van harmonie 
Cecilia en het koor Chant’ Oers. Een mooie 
gelegenheid om zo in kerstsfeer te geraken.  
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 in de brievenbus op Welle 28 en op de 
pastorie in Oerle.  

Bloemenclub Groen & Keurig zorgt bij uitvaarten 
en alle bovenstaande gelegenheden weer voor een 
mooie stemmige kerstversiering in de kerk. Wij zijn 
hen dankbaar voor hun werk en hopen dat u hen 
ook af en toe eens met een complimentje wilt 
stimuleren. 
 
Pater Jozef houdt momenteel zijn 1e bedevaartreis 
ooit. Hij bezoekt de vele plaatsen die wij allen uit de 
bijbel kennen in het H. Land. Op weg naar het 
vliegveld vertelde hij dat wij wel allerlei vakantie- en 
bedevaartreizen ondernemen, maar dat de 
oorsprong van ons geloof toch in Israël ligt. “Maar…
je moet er wel eerst goed voor sparen, dat heb ik 
dus ook jaren gedaan!” Op 4 november komt hij 
hopelijk voldaan weer thuis en is zijn grote droom in 
vervulling gegaan. 
 
Pastoor Frank As is inmiddels gesetteld in de 
voormalige pastorie van de H. Jozefkerk en voelt 
zich er al best thuis. Zijn oproep om allerlei 
huishoudelijke spullen werd goed gehonoreerd. 
Momenteel is hij druk met het kennismaken met de 
diverse werkgroepen binnen de parochie, die hem 
en ons allen ten dienste staan. Hij hoopt een stel 
enthousiastelingen te vinden voor een nieuw te 
vormen parochiebestuur. Liefhebbers mogen zich 
melden! 
 
Alexa 
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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! 
Je moet de volledige oplossing insturen. 
 
De oplossing van Crypto 45 was:  
 
1.  De Vrijheyt 
2.  MArlein 
3.  SchooNen 
4.  Kerst MeemeKoar 
5.  SandeRs 
6.  Lucky PIctures 
7. SchillEman 
8. WilminK 
9. SeniorEnraad 
10. JaN Coppens 
 
Familienaam: Van Krieken 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Bets Hospel, 
Kees Hulshorst, Corné Kelders, Maria de Kort,  
Jan Lammers, Janus van Lieshout, Henriette Segers 
 

 
1 Brieven van de Goedheiligman op 19 november in 

Oers? (10) 
2 Nieuwe naam van De Zwengel komt niet uit het 

Noorderwoud (9) 
3 Davy Loeron is anders een kappersfamilie (3,3,4) 
4 Oorlogsslachtoffer van 22 jaar in Nuland, thans 

weg in Oers (5,9) 
5 Op 28 oktober jl. was het Hoi en Huil in Oerle Zuid 

(9) 
6 Een universitair diploma en een objectief van Hein 

of Toon (7)  
 
 
Succes! 

Crypto Oers, puzzel 46 

1                            

2                           

3                            

4                               

5                           

6                         

Overpeinzingen 

De wintertijd is aangebroken en bij de aanvang 
daarvan betekent dat gewoonlijk een uurtje langer 
op bed blijven liggen.  

Dat is natuurlijk hartstikke fijn, zeker wanneer je 
nog lekker in Morpheus armen ligt.  

Bij mij lag dat net even anders. Ja … ik had de klok 
teruggezet en een wekker … die loopt bij mij nooit 
af. Nou ja nooit! De kookwekker een enkele keer 
wel. Maar in de slaapkamer is een wekker een 
onnuttig instrument. Ik word gewoon wakker 
wanneer ik uitgeslapen ben en dat is meestal op de 
goede tijd. 

Toch werd ik op de allereerste wintertijddag veel en 
veel te vroeg wakker.  
Hoe dat kan?  

Nou ja, ik denk dat mijn eigen biologische klok zich 
helemaal niks aantrekt van zomer- of wintertijd. En 
dus had ik tijd te over om mij voor te bereiden op 
die eerste wintertijd-zondag.  

En ja hoor, toen het volgens de klok tijd werd om op 
te staan, scheen de zon! Dat was een plezierige 
verrassing, want de laatste zomertijddagen had ik 
de eerste hondenwandelingen in het donker 
afgelegd.  

Nu maak ik dus tweemaal per dag 
avondwandelingetjes met de hond in het donker. 
Tja, dat hoort nu weer net bij de wintertijd hé! 

En laat ik nu juist in deze dagen wat vaker ’s avonds 
op de fiets zitten. Dat betekent dus zorgen dat je 
lichten het doen.  

Nou heb ik tegenwoordig zo’n nieuwerwets 
achterlichtje, dat niet meer op de dynamo werkt en 
laat nou dat ding het net op het verkeerde tijdstip 
begeven!  

Daar zit je dan te kijken hoor. Batterijen heb ik wel 
voorradig, maar ik krijg dat kreng van een 
achterlicht niet open!!! Blijkt dat je daar zelfs een 
schroevendraaier voor nodig hebt. Natuurlijk niet bij 
de hand. 

Nou ja, ook weer geleerd en de volgende keer 
gewoon zorgen dat ik mijn gereedschapskist bij me 
heb wanneer ik op de fiets stap. Ook dat hoort 
kennelijk bij de wintertijd. 

Ik wens een ieder een fijne wintertijd toe. 

Thea.  
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Zaalprogramma BIO 1 

19 nov BIO 1 - Merselo 1 
           10.30 sporthal den Ekkerman  Veldhoven 
 
26 nov BIO 1 - Focus 1 
           10.30 sporthal den Ekkerman Veldhoven 
 
3 dec   Gazelle 1 -BIO 1 
           15.30 sporthal Munstergeleen 
 
17 dec  Midako 1 - BIO 1 
           sporthal Coevering Geldrop 
 
7 jan    BIO 1 - ROKA 1 
           10.30 sporthal den Ekkerman Veldhoven 
 
21 jan  Merselo 1 - BIO 1 
           15.50 sporthal de Wetteling Venray 
           (Hal 2) 
 
28 jan  Focus 1- BIO 1 
           11.00 sporthal het Turfschip Breda 
 
4 febr   BIO 1 - Gazelle 1 
           10.30 sporthal den Ekkerman Veldhoven 
 
18 febr  Roka 1 - BIO 1 
            15.00 sporthal de Schans Reuver 
 
4 mrt    BIO 1 - Midako 1 
            10.30 sporthal den Ekkerman 
 
Graag tot ziens in de sporthal om onze dames  
aan te moedigen !! 

De negende winnaar Crypto Oers is 
bekend! 
 
De Crypto-puzzels zijn inmiddels een gewaardeerd 
onderdeel van de Koers van Oers geworden en 
kennen een aantal zeer trouwe inzenders. Voor het 
trekken van een winnaar na 5 Crypto’s komen hun 
namen én de namen van de minder trouwe 
puzzelaars in de ‘hoge hoed’. En tijdens de laatste 
redactievergadering was het weer tijd om uit alle 
goede inzenders van de afgelopen maanden een 
winnaar te trekken. 
 
Deze keer werd Wendy Borgmans getrokken uit de 
vele naambriefjes van alle goede inzenders van de 
Crypto’s 40 t/m 45. En dus zijn we de blij verraste 
Wendy gaan feliciteren en hebben we haar een 
heerlijke fles Oerse Hoop overhandigd!  
 
Puzzelaars, blijf vooral jullie oplossingen insturen en 
voor iedereen die nog niet tot een volledige 
oplossing van een Crypto Oers is gekomen: blijf 
volhouden en hulptroepen inschakelen mag! 
 

Wendy, nogmaals proficiat! 

Crypto winnaar 
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inmiddels succesvol in 
binnen- en buitenland.    
 
Kunst maken én 
exposeren kost geld. Veel 
geld. Vaaggrond 
kunstenaars leggen zélf 
de middelen bij elkaar 
om deze exposities in te 
kunnen richten. 
Vrijwilligers dragen bij 
aan kostenbeheersing. 
Natuurlijk, u als bezoeker 
betaalt € 3,50 entree. Zodoende draagt iedereen 
een steentje bij aan de realisatie van een unieke 
Oerse expositie gevuld met hedendaagse kunst. 
Koffie of thee zijn trouwens bij de prijs inbegrepen. 
Zo houden we het gemoedelijk, gastvrij en 
kleinschalig. Op hedendaagse wijze steunt iedereen 
elkaar.   
  
Een gids verzorgt twee keer per dag een 
rondleiding. Hij vertelt de verhalen over 
hartstochtelijke zoektochten van bijzondere mensen 
op een unieke locatie. En mocht je zin hebben in een 
leuke kunstzinnige wandeling? Doe dan KOM! (Kunst 
om Molen) Een wandeling door het buitengebied van 
Veldhoven langs nóg twee andere kunstlocaties: 
Atelier Hoogeind Keramiek en Atelier Le vent des 
Fôrets. 
 
Vaaggrond van 25 december ‘17 t/m 3 januari ‘18 
Open van 11.00 – 17.00 uur 
Entree € 3,50 (kinderen t/m 12 jaar gratis mits 
onder begeleiding). 
Rondleidingen om 12.00 en 14.30 uur 
Adres: Kleine Vliet 1d, 5507PX Veldhoven 
 
KOM! 
Kunst Om Molen is open van 25 december 2017 t/m 
1 januari 2018. Iedere dag tussen 11.00 en 17.00 
uur. Let op, de openingstijden van de verschillende 
locaties sluiten niet volledig op elkaar aan. Bij alle 
locaties is de wandeling KOM! gratis verkrijgbaar, of 
te downloaden via www.oerle.info. Alle locaties zijn 
eveneens met de auto of fiets bereikbaar. 

10 jaar Vaaggrond 

Een lustrum  
 
Vaaggrond is een 
eigenzinnige kunstlocatie. 
Het is gelegen aan de rand 
van Oerle. In het 
buitengebied. Ieder jaar, 
tijdens de kerstvakantie, 
presenteert een wisselend 
gezelschap kunstenaars op 
Vaaggrond een expositie. 
Midwinter, in de buitenlucht. 
In een flinke bostuin. Vaaggrond viert zijn eerste 
lustrum, want ze bestaat 10 jaar. 
 
Op Vaaggrond werken kunstenaars onderzoekend en 
scheppend. Zij presenteren kunstwerken bedoeld 
om een andere blik op de werkelijkheid te 
realiseren. Alle kunstenaars verhouden zich tot deze 
bijzondere Oerse locatie. Velen werken met het op 
het perceel voor de hand liggend materiaal. Anderen 
brengen eigen spullen mee. De natuur verbindt de 
kunstwerken met elkaar. 
Vaaggrond biedt talent alle ruimte. Kunstenaars zijn 
vrij bij het ontwerpen en exposeren van nieuw werk. 
Tot aan het moment van de opening is de expositie 
nog in volle ontwikkeling. Dat is voor iedereen 
spannend, omdat ieders inbreng bijdraagt aan het 
eindresultaat. Vaaggrond fungeert via deze aanpak 
als open atelier, levend laboratorium én als museum 
zonder muren.  

 
Iedere kunstenaar 
bezigt zijn eigen 
thema of 
vraagstelling. Paul 
van Roosmalen doet 
bijvoorbeeld 
onderzoek naar de 
beslotenheid van 
ruimtes. Zijn werk 
speelt zich vaak onder 
de grond af.  

Ine van Son gebruikt textiel en andere gebruikte 
materialen en richt zich op de kwetsbaarheid en 
vergankelijkheid van ons bestaan. Kunstenaars 
kiezen voor verschillende vormentaal of beeldtaal 
om hun innerlijke vraagstellingen zichtbaar te 
maken. Op deze wijze zijn er dit jaar, naast Paul en 
Ine, nóg 10 kunstenaars actief.    
Els Börger, kunstenares en initiatiefneemster, 
bezoekt ieder jaar eindexamenpresentaties van 
kunstacademies. Zij nodigt afgestudeerden uit die 
bij het idee van Vaaggrond passen. Gedreven 
mensen die het pad inslaan van autonoom beeldend 
kunstenaar. Vaaggrond biedt hen daarvoor een van 
de platforms en maakt onderdeel uit van een 
kunstenaarsnetwerk. Enkele kunstenaars exposeren 

Foto en werk van Paul 
van Roosmalen(2016) 
Titel:Exit Materiaal 
Mixed media…. 

Bezoekers Vaaggrond,  
Foto Hans Tilman 

Hiu Jen Lai (performance) 
 foto Hans Tilman 

Ine van Son 
Foto Hans Tilman 
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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 

Het recept is deze keer van: Dave Weijers  
 
Oblok Oblok, Sate Ajam Pedis en Urap 
Kelapa 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
 
Oblok Oblok, 
3 teentjes knoflook 
1 ui 
klein stukje trasie 
2.5 theelepels sambal oelek 
5 stuks kemiri noten 
3 stuks verse salambladeren 
stukje laos 
3 stuks lombok idjo 
halve tahu 
halve tempe 
½ ons pete 
¼ blok santen 
vleesbouillon 
suiker naar smaak 
 
Ajam Pedis 
kip blokjes  
2.5 teentjes knoflook 
1 ui 
1 eetlepel sambal oelek 
stukje laos 
stukje asem 
3 blaadjes salam 
vleesbouillon (naar smaak) 
 
Urap Kelapa, 
1 ons kokos 
1 theelepel sambal oelek 
halve theelepel kentjur 
uit ½ citroen sap knijpen 
klein beetje citroenschil raspen 
zout en suiker naar smaak 
 
Vlees (voor Urap Kelapa): 
3 ons lamsvlees 
zout naar smaak 
2 theelepels ketjap marinade 
3 ons lamsvlees 
zout naar smaak 
2 theelepels ketjap marinade 
2 teentjes knoflook 
olie 

Oersmakelijk 

Groenten (voor Urap Kelapa): 
Tauge 
Witte kool 
Boontjes 
 
Bereidingswijze 
Oblok Oblok 
Tempe en tahu in blokjes snijden en in olie bakken. 
Alle ingrediënten in olie fruiten tot goudbruin 
bakken, santenblok en ¼ Liter water toevoegen. 
Daarna de in blokjes gebakken tempe en tahu 
bijvoegen. 6 minuten laten sudderen. 
 
Ajam Pedis 
Kip bakken in olie. Ingredienten en fruiten in olie 
totdat ze goudbruin zijn. Gebakken kip in de pan 
doen en water toevoegen en 11 minuten laten 
koken.  
 
Urap Kelapa 
Alle ingrediënten en kokos op zacht vuur zonder olie 
bakken totdat het goudbruin is. Witte kool, tauge en 
boontjes koken in water (tot half gaar), uit laten 
lekken en dit mengen met kokos. Het lamsvlees 
rijgen (zoals sate), roosteren op kolen. Het 
kokosgerecht samen met het lamsvlees gerecht op 
bord serveren. 
 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik mij kan 
herinneren dat mijn moeder dit vroeger altijd bij een 
verjaardag maakte! Het maakte dan ook niet 
uit of de verjaardag bij haar thuis was of bij 
iemand anders. Ze stond de hele dag in de 
keuken om lekkere Indonesische gerechten 
te maken. Familie en vrienden kwamen dan 
ook op bezoek om te genieten van haar 
kookkunsten en was de verjaardag ergens 
anders dan nam ze haar gerechten mee!.  
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Ingrid Daal, omdat ze bij ons in de 
straat woont en erg lekker gerechten 
kan maken. 



10 

Open Kerkendag Brabant 
De H. Caeciliakerk in Veldhoven-Dorp bestaat 
ruim honderd jaar en is nog in gebruik voor 
speciale gelegenheden. 
 

 
 

 
De Sint Jan de Doperkerk in Oerle is ook ruim 
honderd jaar oud en nog in gebruik voor 
speciale gelegenheden.  

Zondag 26 november Open Kerkendag 
in Brabant 
 
Torens en kerken bepalen het aanzien van Brabant. 
Vanuit elke positie in stad, dorp of buitengebied 
rijzen ze op. In vervlogen tijden zijn ze met bloed, 
zweet en tranen gebouwd voor de eredienst, maar 
door de ontkerkelijking verliezen veel kerken hun 
religieuze betekenis. In Brabant moeten de komende 
jaren ruim tweehonderd kerken een nieuwe functie 
krijgen. Het herbestemmen van kerken is een van 
de grootste culturele vraagstukken van Brabant, een 
probleem dat bovendien in korte tijd moet worden 
opgelost. 
Op zondag 26 november 2017 wordt in Brabant een 
Open Kerkendag gehouden om Brabanders kennis 
laten nemen van het grote culturele belang van de 
kerken. Ook in Veldhoven openen de vier katholieke 
kerken en de protestantse kerk op deze dag hun 
deuren om bezoekers kennis te laten maken met de 
gebouwen, de architectuur ervan en de betekenis 
van de symbolen. Een bezoek voor een moment van 
bezinning is natuurlijk ook mogelijk. De volgende 
kerken zijn op zondag 26 november tussen 14.00 en 
17.00 uur open voor bezichtiging. 
 
De protestantse Immanuelkerk aan de 
Teullandstraat is pas verbouwd, met als doel te 
zorgen voor een open, groen, multifunctioneel 
gebouw met de gedachte dat het gebouw naast kerk 
ook een plek van ontmoeting moet zijn. 
 
Van de katholieke kerken hebben recentelijk de  
H. Jozef (Burg. Van Hoofflaan) en de Sint-Maarten 
(Heikant) een andere bestemming gekregen. De 
andere vier kerken zijn nog in gebruik en 
toegankelijk op 26 november. 
 
De Christus Koningkerk in Meerveldhoven is van 
oudsher een bedevaartkerk, waar een 
mirakelbeeldje van Maria, Onze-Lieve-Vrouw ter Eik, 

wordt vereerd.  
Het is tevens de 
hoofdkerk van de 
parochie, waar 
dagelijks vieringen 
plaatsvinden. 
 
 
 
 
 

 
De H. Willibrorduskerk in Zeelst is de oudste kerk 
van Veldhoven en recentelijk gerestaureerd. Het 
gebouw is nog in gebruik voor speciale 
gelegenheden. 

Foto Tiny Leijten (St Jan de Doperkerk) 

H. Ceciliakerk  

Onze-Lieve-Vrouw ter Eik 
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Maar soms is het wel mooi als je in een heel oud 
huis alles moet gaan opruimen. Dat gebeurde ooit 
bij ons ouderlijk huis. Vader bracht ook veel mee 
van zijn werk wat hij ‘misschien nog eens ooit’ kon 
gebruiken. Toen heette dat nog niet stelen (….). Hij 
is 91 jaar geworden, maar veel van zijn 
‘verzameling’ heeft hij nooit gebruikt. 
 
 
Ik werd door mijn familieleden wel tenenkrommend 
aangekeken toen ik mee ging helpen het huis op te 
ruimen, want bij mij ging 98,99% rechtstreeks in de 
container. ‘Is dé nie sunt?’ hoorde ik met enige 
regelmaat, ‘dit kunnen we wellicht later misschien 
nog wel eens gebruiken.’ Niet beseffend dat zo’n 
zelfde ding in een modernere versie bij hun thuis al 
jaren ongebruikt lag te verstoffen. Maar ‘wellicht 
later misschien’, dat ging er bij mij niet in. 
 
We vonden wel een klein oud doosje in een doosje in 
een doosje met in het laatste doosje 6 oude 
polshorloges van vader die door moeder nooit 
weggegooid bleken te zijn. Het oudste moet wel 60 
jaar oud zijn. De tijd is een begrip waar ik wél iets 
mee heb. ‘Zouden ze op die manier de tijd willen 
hebben stilzetten?’ vroeg ik me af. 
 
Ik heb ze alle 6 ingelijst en nu hangen ze in ons 
huis. Soms gooi je iets niet weg, ook al gebruik je 
het nooit; dierbare herinneringen kunnen door iets 
stoffelijks dan toch wel weer levend blijven. Maar er 
moet dan wel een gevoel of minstens een 
persoonlijk verhaal aan kleven. Het wordt dan een 
symbolisch ornament. Als je er naar kijkt 
symboliseren die klokjes een lang leven van hard 
werken en 8 kinderen opvoeden, zonder veel spullen 
en dito geld.  
 
Maar er is ook weer een acceptatie merkbaar in de 
aanschaf van tweedehands spullen. Waar je in de 
kringloopwinkels voorheen ook enigszins 
kringloopmensen tegen kwam, zie je nu ook chique 
dametjes in de klerezooi dabben. Wat ze aan 
hebben hoeft niet persé nieuw te zijn want dat ziet 
toch niemand. Hun blikken verraden nog wel enige 
gêne want ze laten zich toch maar in een 
tweedehands zaak betrappen…. 
 
Maar of iemand mooi is dat zie je in mijn optiek niet 
aan de kleren maar in de ogen. Daar kan je echt 
door naar binnen kijken. Je ziet dan meteen dat het 
haar niet om haar spullen gaat. 
 
Maar om eerstehands geluk en tevredenheid. 
 
Groeten, 
 
Wil 

Spullen 
 
We leven in een spullentijd. Onze kasten en huizen 
puilen uit van de spullen. De tweedehands-markten 
floreren. Recycling is een modewoord. 
 
Hoe zou dat toch gekomen zijn? Het lijkt een 
welvaartsverschijnsel. Fabrikanten maken kosten 
om  een prulletje te maken en vervolgens worden er 
veel te veel van geproduceerd. 
En vervolgens wordt het de mensen door de strot 
geduwd.   
 
Mensen scheppen er genoegen in om op een saaie 
zondagmiddag saaie dingen te gaan doen. Zoals 
hobbywinkelen (het ultieme welvaartsverschijnsel) 
of tweedehands markten afstruinen om vervolgens 
er voor te zorgen dat de spullen 3e of 4e hands 
worden en weer ergens in een 3e of 4e kast 
verdwijnen. Of óp de kast wat dan weer het 
afstoffen 2 x zo lang maakt… 
 
Ik ken mensen bij wie dat ziekelijke vormen heeft 
aangenomen. Er is zelfs een woord voor: ‘hoarding’, 
een psychische verzamelwoede. 
 
Verpakkingen zijn sóms toch wel kunstwerken op 
zich, zodat sommige mensen een mooi doosje van 
een luxe onzinartikel ook nog weer eens bewaren 
(‘daar kan ik ooit later nog wel iets in doen’, of zo). 
Met als gevolg dat er doosjes in doosjes in doosjes 
in kasten in huizen verdwijnen om daar na 30 of 40 
jaar bij een leegruiming alsnog weggeflikkerd 
worden. 
 
Wat ís dat toch, dat verzamelen? Ik ken iemand die 
dat met kranten deed. Stapels van heuphoogte 
lagen verspreid door zijn huis, maar de ‘nieuwe’ 
keuken die 10 jaar geleden was geplaatst, is nog 
steeds niet betegeld. Hij wilde die kranten nog lezen 
als hij later tijd heeft. Hij is nu 75 jaar, dus ‘later’ is 
allang begonnen maar de kranten liggen er nog 
steeds. Zijn vrouw is dan ook gillend weggerend. 
 
Soms betrap ik mij er ook op, dan denk ik: ‘een 
handig mooi doosje, dat bewaar ik. Wie weet past er 
later nog iets in’. Maar dat ‘iets’ is er op dat moment 
nog niet en later is bij mij ook allang begonnen. 
 
Het moet eigenlijk andersom: ‘iets’ wat beschermd 
en verpakt goed opgeslagen dient te worden (want 
regelmatig nodig), daar zoek je een geschikte 
verpakking voor. Zuinigheid is een schone zaak. 
Maar ‘iets’ wat niet minimaal één keer per jaar 
gebruikt wordt, kan weg. ‘Ontspullen en recyclen’ is 
mijn credo. Of opstoken. Een emotionele band met 
spullen heb ik niet, wel met een aantal mensen. 
 

Column Wil Verbaant 
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familie-evenement duurt 24 uur en wordt lokaal 
georganiseerd door vrijwilligers uit Veldhoven. Het 
evenement begint met een openingsceremonie op 
zaterdag 6 juni om 14.00 uur, waarbij (ex)
kankerpatiënten een ereronde lopen. Om 23.00 uur 
vindt er een kaarsenceremonie plaats met 
duizenden kaarsenzakken langs het parcours en 
zondag 7 juni om 14.00 uur is er een 
sluitingsceremonie. Alle teams krijgen een kraam 
langs het parcours waar zij een activiteit kunnen 
doen waarvan de opbrengst voor de SamenLoop is. 
Gedurende de 24 uur zullen ook diverse lokale 
artiesten op het podium kunnen optreden en zijn er 
activiteiten voor kinderen. 
De samenloop is geen wedstrijd, maar een continue 
wandeling waarbij de teamleden elkaar afwisselen. 
Wederom zullen hopelijk veel teams, bestaande uit 
15 tot 20 deelnemers, dag en nacht rondjes lopen 
op de atletiekbaan op de Kempen Campus. Deze 
teams zullen voornamelijk uit de regio afkomstig 
zijn. De vorige SamenLopen hebben niet alleen veel 
geld, maar vooral veel aandacht opgeleverd.  
  
Dus, voelt u zich op enigerlei verbonden met 
mensen die deze ziekte hebben, of bent u zelf 
slachtoffer van deze ziekte en wilt u uw steentje 
bijdragen, aarzel niet, maar doe mee. Meld u aan als 
Survivor, of als team.  
 
Meer informatie vindt u: 
Website  veldhoven.samenloopvoorhoop.nl 
Email veldhoven@samenloopvoorhoop.nl 
Facebook Facebook.com/SamenLoopVeldhoven 
  
Noteer alvast in uw agenda:  
Maandag 15 januari 2018 om 19:30 uur in de 
kantine van GVAC op de Kempen Campus, de  
2e informatie-/teambijeenkomst. 
 
Wij hopen op een grote opkomst. 
U bent van harte welkom! 
 
Organisatie SamenLoop voor Hoop Veldhoven 

Veldhoven loopt mee en staat stil bij 
kanker.  
  
Onder dit motto wordt op zaterdag 2 en zondag 3 
juni 2018 de 4e SamenLoop voor Hoop Veldhoven 
georganiseerd op de Kempen Campus in Veldhoven. 
Na eerdere succesvolle edities in 2009, 2012 en 
2015, staat nu de 4e editie voor de deur. Nog steeds 
is het keihard nodig om geld in te zamelen voor 
bestrijding van deze ziekte; SamenLoop voor Hoop 
is hier een perfect middel voor, een evenement van 
een lach en een traan waar velen met een goed 
gevoel op terugkijken.  
  
De organisatie is al geruime tijd aan de slag met de 
voorbereidingen met dit voor Veldhoven unieke 
evenement. Wij roepen iedereen op om hieraan mee 
te doen. Hoe doe je dat? Formeer een team met je 
familie, vrienden of collega's en loop 24 uur mee als 
symboliek in de strijd tegen kanker, die ook dag en 
nacht doorgaat. Maandag 23 oktober 2017 was de 
1e informatiebijeenkomst in de kantine van GVAC op 
de Kempen Campus. De tweede 
informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag  
15 januari 2018, waar wij u graag informeren over 
de SamenLoop voor Hoop Veldhoven 2018. 
 
Wat is SamenLoop voor Hoop?  
SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding is 
een uniek evenement waarbij deelnemers de strijd 
tegen kanker ondersteunen en hun verbondenheid 
tonen met (ex)kankerpatiënten binnen de 
gemeenschap. (Ex)kankerpatiënten zijn eregasten 
van het evenement, waarbij middels ludieke acties 
geld wordt ingezameld voor wetenschappelijk 
kankeronderzoek. Dit feestelijke, braderieachtige 

Veldhoven loopt  mee 
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Stichting Nieuwe Levenskracht 
afdeling Oerle 
 
Menig Oerlenaar zal ons wel kennen maar met 
zoveel nieuwe dorpsgenoten dachten wij dat het 
zeker goed is om ons nog eens voor te stellen. 
Helemaal omdat wij op zoek zijn naar nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers. Nieuwe Levenskracht 
Oerle zet zich belangeloos in voor de zieken, minder 
validen en nabestaanden. Dit geldt voor iedere 
inwoner van Oerle en van iedere leeftijd. Weliswaar 
niet voor iemand die een weekje een griepje heeft, 
maar voor diegene die door ziekte of andere 
omstandigheden wat langer uit de running is. Wij 
bezoeken (op afspraak) de mensen met een kleine 
attentie en bieden een luisterend oor. Wanneer hier 
behoefte aan is zijn wij altijd bereid om nog eens 
terug op bezoek te komen. 
 
Naast de bezoeken die wij brengen organiseren wij 
ieder jaar een uitje. Op 14 juni jl hebben wij met  
2 volle touringbussen een rondrit gemaakt door 
Eindhoven. Nu denkt u wat valt er nog te ontdekken 
zo dichtbij huis. Nou, wij kunnen u verzekeren dat 
we op plekken zijn geweest waar we nog niet eerder 
(bekend mee) waren. Deze citytrip hebben we 
afgesloten met een heerlijke lunch bij de 
Leenderhoef te Aalst.  

Wat SNL afd. Oerle doet... 
Ook dit jaar brachten wij op Valentijnsdag een 
attentie aan diegenen die het hele jaar intensief 
hebben gezorgd voor een ander en hebben wij een 
vakantie aangeboden aan diegene die dat door 
ziekte of andere beperking heel hard nodig hebben. 
 
In samenwerking met de Zonnebloem organiseren 
wij de bedevaart in de Meimaand te Meerveldhoven. 
Op 15 december hebben we samen met de 
Zonnebloem en de KBO de kerstviering.  
 
Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door 
giften van onze donateurs en de opbrengst van de 
loterij en de enveloppenverkoop op Oers kermis. 
 
Mocht u na het bovenstaande gelezen te hebben 
denken, ik ken nog iemand die zeker door jullie 
bezocht moet worden, laat het dan weten aan een 
van onze vrijwilligers of via 
oerle@nieuwelevenskracht.nl  
Dit geldt natuurlijk ook als u ons team wilt komen 
versterken. 
 
Namens het team Nieuwe Levenskracht Oerle: 
- Theo Snelders (voorzitter) 
- Mia van den Wildenberg (secretaris) 
- Peter Leijten (penningmeester) 
- Dory Spruit 
- Marlies van Kollenburg 
- Dinie Snelders 
- Majorie Peters 
- Therese van de Laar 
- Moniek van den Wildenberg  
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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 

Het interview 

Broer en zus schrijven samen 
aangrijpend boek 
 
Vanaf 20 november ligt het boek ‘Toon, de 
impact van een dodelijk arbeidsongeval’ in de 
boekhandel. In 2014 verloor de in Oerle 
geboren en getogen Karien van de Sande haar 
man Toon van der Loo door een 
arbeidsongeval. Samen met haar broer Patrick 
brengt ze nu een boek uit waarmee ze van iets 
negatiefs iets positiefs maakt. Ze dwingen 
daarmee landelijk veel respect af. 
 
Door Ad Adriaans 
 
Het ongeluk bij het in Helmond gevestigde Xycarb 
Ceramics, dat fataal zou aflopen voor Toon en zijn 
collega Tonny Vissers uit Nijmegen, vond plaats op 
13 augustus 2014. De twee ervaren krachten waren 
aan het werk in een reinigingsreactor waarin zich 
het reuk-, geur- en smaakloze argongas bevond. 
Het gas verdrijft zuurstof en is een sluipmoordenaar. 
De beide mannen raken bewusteloos en overlijden. 
De nabestaanden worstelen met de vraag waarom 
hun dit is overkomen. “Gezien hun ervaring en 
manier van werken, zou juist dit tweetal dit ongeluk 
niet hebben moeten overkomen. De waaromvraag 
wordt voor ons nooit meer beantwoord”, zegt 
Karien. Het ongeluk leidde tot een gerechtelijke 
procedure waarbij Xycarb uiteindelijk dood door 
schuld ten laste werd gelegd. De eis van de Officier 
van Justitie was een boete van 180.000,- euro en 
tijdelijke sluiting van het bedrijf bij herhaling. De 
rechter besloot anders: Een boete van 150.000,- 
euro waarvan de helft voorwaardelijk.  

Het OM vond de straf te laag en ging in hoger 
beroep. Ook Xycarb ging in hoger beroep. Patrick: 
“In de hoger beroep procedure hebben wij een 
beslissende rol gespeeld door gebruik te maken van 
het uitgebreide spreekrecht. Tot dan was het een 
juridisch gevecht waarin de doden een speelbal 
waren. Wij als nabestaanden mochten alleen maar 
luisteren.”  
 
Spreekrecht 
Sinds 1 juli 2016 is het spreekrecht verruimd. 
Karien: “Daarvoor mocht je alleen zeggen wat het 
gebeurde met je doet. Sinds de verruiming mag je 
ook praten over de strafmaat. Tijdens het hoger 
beroep pakten we ons podium. We kozen in wezen 
de zijde van de verdachte (Xycarb), en dat is vrij 
uniek.” Karien sprak er waardering uit voor Xycarb 
voor de manier waarop ze met haar en haar familie 
zijn omgegaan en ze vroeg om een 
veiligheidsverbeterplan in plaats van een hogere 
boete. Dat Karien dat deed tijdens het hoger beroep 
was opmerkelijk. Tijdens de eerste rechtszaak 
suggereerde de advocaat van de verdachte nog dat 
een hartinfarct de oorzaak van het ongeval zou zijn 
geweest. Karien: “Dat heeft veel kwaad bloed gezet 
bij ons als nabestaanden. Alsof Toon daardoor om 
het leven is gekomen. Vijf maanden lang zijn we 
toen niet in contact geweest met het bedrijf. Toen 

Patrick van de Sande en  
 Karien van der Loo - Van de Sande. 
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vroeg ik me af: wat wil ik nu eigenlijk? Ik wil dat  
het stopt! We kwamen in contact met de directeur 
van het moederbedrijf in Duitsland. Die zei: we gaan 
proberen hier samen uit te komen.” Het leidde tot 
het aanbieden van excuses aan Karien en haar zoon 
Mitchel. Ook trok Xycarb het hoger beroep in. Karien 
stelde voor het bedrag waarmee de boete werd 
verlaagd, te besteden aan het verbeteren van de 
veiligheid binnen het bedrijf. “We willen vooral dat 
het bedrijf een ander gedrag laat zien zodat 
collega’s verder kunnen en in een veilige omgeving 
kunnen werken. Ons voorstel was om vijf jaar lang 
ieder jaar 20.000,- euro aan veiligheid uit te geven. 
Dat lukte dus via het uitgebreide spreekrecht.”  
 
Veiligheidsplan 
Het bedrijf ging akkoord en inmiddels zijn de eerste 
resultaten al zichtbaar. “Er is duidelijk niet gekozen 
voor de weg van de minste weerstand: betaal de 
boete en ga weer gewoon verder. Op  verschillende 
plaatsen in het bedrijf zijn speciale knoppen 
aangebracht. Als mensen een vraag over veiligheid 
hebben, kunnen ze op de knop drukken. Dan mogen 
ze blijven wachten totdat er iemand komt die uitleg 
geeft over de vraag. Inmiddels is er ook een 
veiligheidsplan en er is een veiligheidsfunctionaris 
aangesteld. Verder houden ze elk jaar een 
veiligheidsdag”, legt Patrick uit. Samen met zijn zus 
heeft hij inmiddels zo’n dag meegemaakt. “We 
hoorden van nieuwe medewerkers dat ze bij Xycarb 
zijn gaan werken omdat ze weten dat er veel 
aandacht is voor veiligheid.” Karien spreekt nog 
regelmatig collega’s van Toon en ook die geven aan 
dat er al veel verbeterd is. “Mijn doel is dat het OM 
bedrijven voortaan verplicht om een verbeterplan 
voor de veiligheid op te stellen. Het idee wordt 
inmiddels ook omarmd door de Arbeidsinspectie, de 
politiek en het NFI.” Patrick: “Toon is ook door het 
NFI onderzocht. Dat gebeurt niet vaak. 
Waarschijnlijk wordt in de toekomst elk slachtoffer 
van een bedrijfsongeval door het NFI onderzocht.” 
 
Het boek    
Het boek telt ruim driehonderd pagina’s en gaat 
over Toon, maar ook over de reis die broer en zus 
gemaakt hebben langs allerlei instanties om hun 
verhaal te vertellen. Ook bevat het boek de 
boodschap om met elkaar in gesprek te gaan over 
veiligheid. 

Patrick: “In zeventig hoofdstukken beschrijven we 
hoe we als zus en broer alles hebben beleefd. In het 
boek hebben we elk een eigen lettertype.” “Het boek 
bevat beslist niet het verhaal van de zielige 
weduwe”, benadrukt Karien. De uitgever noemt 
Toon een dramatisch verhaal en tegelijk een 
optimistisch pleidooi voor meer menselijkheid en 
meer lef bij het omgaan met onveiligheid op het 
werk.     
De officiële presentatie van het boek vindt plaats op 
19 november om 15.00 uur in de Spiegelzaal van 
theater De Schalm. Er is plaats voor tweehonderd 
bezoekers. Het eerste exemplaar wordt dan 
overhandigd aan Marc Kuipers, inspecteur-generaal 
van de Inspectie SZW. Patrick: “Hij heeft het verhaal 
onder de aandacht gebracht van de 
Arbeidsinspectie. Alle driehonderd inspecteurs ervan 
krijgen een exemplaar van het boek.”  
 
De prijs van het boek is 24,50 euro. Na aftrek van 
alle kosten gaat de opbrengst van het boek naar 
twee goede doelen. De Stichting Arbeidsongevallen 
en de Stichting Hulphond, naar aanleiding van een 
actie die Toon indertijd heeft opgezet voor een 
collega. Zie ook de website: www.waaromjijtoon.nl. 
 
Speciaal voor belangstellenden uit Oerle is er op 
dinsdag 21 november vanaf 19.30 uur in d’Ouw 
School een lezing door Karien en Patrick. Samen 
vertellen ze het verhaal achter het boek. De toegang 
is gratis, iedereen is welkom en voor iedereen is er 
een gratis consumptie bij binnenkomst.  

Het boek… Toon, de impact van een dodelijk 
arbeidsongeval. 
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Kerst Meemekoar 

KERST MEEMEKOAR alweer voor de 4e 
keer in Oerle 
 
Zaterdag 16 december zal blokhut d’n 
Bosbender wederom het podium zijn voor 
KERST MEEMEKOAR 2017, het 
ontmoetingsmoment vóór de Kerstdagen voor 
iedereen die ons dorp een warm hart 
toedraagt.  
 
Het winterevenement start weer bij de Oerse Hoop 
waar iedereen vanaf 17.45 uur welkom is. Om 18.00 
uur zal de voorzitter van de DorpsVereniging Oerle, 
Dré Jonkers, KERST MEEMEKOAR openen en daarna 
kan de wandeling naar d’n Bosbender beginnen. 
 
Verrassende wandeling 
De route naar de blokhut wordt uitgezet met 
lampjes en ook deze keer worden de deelnemers 
onderweg getrakteerd op muziek. Daarnaast worden 
er tussen de Oerse Hoop en d’n Bosbender natuurlijk 
weer wat ludieke activiteiten voor de kinderen 
georganiseerd. 
 
Gezellig samenzijn 
Aangekomen bij de blokhut staat alles klaar om de 
kinderen een paar leuke uurtjes te bezorgen. De live 
muziek zal niet ontbreken en naar het zich laat 
aanzien zullen de bezoekers weer van een ludiek 
kersttafereel kunnen genieten. Uiteraard wordt weer 
gezorgd voor verschillende drankjes en zoete en 
hartige versnaperingen. 
 
Knipkaart met extra’s 
Uiteraard kan iedereen gratis deelnemen aan KERST 
MEEMEKOAR. De kinderen die zich weer vooraf 
aanmelden krijgen wat extra’s … 
Na aanmelding via het formulier dat op school en bij 
Nummereen wordt uitgereikt, krijgen ze een 
knipkaart waarmee tijdens KERST MEEMEKOAR o.a. 
een drankje en wat lekkers te verkrijgen zijn. 

Geïnteresseerde kinderen die géén 
aanmeldingsformulier ontvangen, kunnen zich toch 
opgeven door naam, adres en leeftijd te sturen 
naar: milja.du.puy@onsbrabantnet.nl. De knipkaart 
zal dan in de brievenbus worden gedaan. 
 
Christmas Bake-off 
De werkgroep heeft besloten om in 2017 géén Oerse 
Christmas Bake-off te organiseren. Dit ondanks het 
succes van vorig jaar en het enthousiasme waarmee 
de deelnemers aan het bakken zijn gegaan. We 
hebben hiertoe besloten vanwege de 
werkzaamheden die deze wedstrijd vraagt en 
waarvoor de werkgroep dit jaar geen tijd heeft. Wie 
weet kunnen we volgend jaar de titel ‘MEEMEKOAR 
kerstbakker van het jaar’ overdragen! 
 
Meemekoar 
Duidelijk mag zijn dat KERST MEEMEKOAR niet 
mogelijk is zonder dat de diverse verenigingen en 
enthousiaste individuele Oerlenaren hun steentje 
bijdragen. Zichtbaar maar ook minder zichtbaar 
gebeurt er van alles door vrijwilligers uit ons dorp. 
Voor deze inzet is de werkgroep KERST MEEMEKOAR 
iedereen heel erg dankbaar! 
 
Kortom: noteer KERST MEEMEKOAR in de agenda 
en kom allemaal gezellig naar de dorpsactiviteit ‘van 
Oerlenaren, voor Oerlenaren’! 
 
 
Namens DorpsVereniging Oerle, 
 
Wil Jacobs 
Ine Loijen 
Dirk Goossens 
René van der Mierden 
Milja de Jong – Du Puy, 
 milja.du.puy@onsbrabantnet.nl 
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Advertentie in de spotlight 

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
Echter deze keer belichten we niet een vaste 
adverteerder, maar zetten we Van Hooff 
Partyservice & Catering in het zonnetje.  

Tijdens het 50-jarig jubileum van de Koers van 
Oers hebben zij ons enorm geholpen met de 
catering en het faciliteren van de ruimte om de 
gerechten, die geserveerd zouden worden bij 
het buffet, deze klaar te maken door diverse 
personen die voor de rubriek Oersmakelijk een 
gerecht hadden ingestuurd. 
 
Geschiedenis 
Van Hooff Partyservice & Catering is een 
familiebedrijf dat inmiddels al twee generaties in het 
bezit van de familie Van Hooff is. In de jaren ’70 van 
de vorige eeuw is de partyservice ontstaan uit het 
cateren van diners en partijen bij particulieren thuis. 
Uiteindelijk is in 2000 door de huidige directie 
gekozen voor nieuwbouw van een bedrijfspand aan 
de Run 8251 te Veldhoven.  
 
Deze ruime locatie was geschikt voor zowel werken 
als wonen. Er kon een modern bedrijfspand – 
professionele keuken, koelcel voorraden, 
kantoorruimte en koeling bereidde producten – 
worden gerealiseerd én het was mogelijk een fijn 
woonhuis te bouwen.  
 
Activiteiten 
Het moderne cateringbedrijf heeft ruime ervaring in 
het verzorgen van allerlei evenementen voor zowel 
de particuliere als zakelijke markt.  

Zo verzorgen zij recepties, lunches, diners, 
bruiloften, feesten, reünies en zakelijke 
bijeenkomsten maar ook high tea’s, aangeklede 
borrels, buffetten en meer gangen-diners voor 
verschillende gelegenheden.  
 
De evenementen kunnen naar wens bij particulieren 
thuis of op een (zakelijke) locatie verzorgd worden, 
inclusief meubilair, servies, linnen en drank. Samen 
met de klant wordt een passende invulling voor 
menu, bediening en aankleding uitgedacht met 
aandacht voor elke detail. Uiteraard adviseert Van 
Hooff, indien gewenst, ook in de keuze van een 
aperitief, wijnen en/of cocktails. 
 
Onderscheidend vermogen 
De dienstverlening van Van Hooff Partyservice & 
Catering onderscheidt zich door écht aandacht te 
hebben voor de wensen van een klant én voor de 
wensen van de gasten van deze klant. In een 
persoonlijk gesprek bespreken zij specifieke wensen 
en het beschikbare budget. Daarna wordt in overleg 
met de klant een overzicht gemaakt van het 
verloop, de locatie, het te verwachten aantal gasten. 
En dat alle gerechten met veel liefde worden bereid 
in de eigen keuken van het bedrijf past bij de hoge 
kwaliteitstandaard die Van Hooff hanteert. 
 
Tot slot 
Voor de feestdagen kan iedereen bij het bedrijf 
terecht voor tal van heerlijke gerechten om in 
familie- of vriendenkring een onvergetelijke maaltijd 
te presenteren. Er is keuze uit een keur aan 
nationale maar ook internationale gerechten uit 
bijvoorbeeld Italië, Griekenland of uit de Cajun- of 
Oosterse keuken. Misschien eens wat anders 
proberen voor het Kerstdiner en uw gasten trakteren 
op fingerfood? Gerechtjes gebaseerd op 
dinermenu’s, maar gepresenteerd als hapje? Van 
Hooff Partyservice & Catering denkt graag mee om 
een onvergetelijk evenement op maat te realiseren! 
 
 
Van Hooff Partyservice & Catering 
Aldo en Annemarie van Hooff 
De Run 8251 
5504 EM  VELDHOVEN 
040-2532694 
 
http://www.van-hooff.nl/ 
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Theaterkoor After Eight 

Voorstelling Theaterkoor After Eight in 
de Leenhoef, MFA-Knegsel 
 
Zaterdag 25 november komt Theaterkoor  
After Eight uit Veldhoven naar Knegsel met de 
voorstelling: Waan-Zinnig! 
 
Zijn de bewoners van een tehuis allemaal gek 
geworden? Of is de wereld om hen heen gek 
geworden? Een musical over lief en leed van gewoon 
bijzondere mensen zoals jij en ik. 
 
Samen zingen heeft iets magisch. Het theaterkoor 
bestaat 43 jaar, maar nog altijd wordt er elke week 
vol passie gewerkt aan zang(techniek), nummers en 
toneel. Zo ontstaat keer op keer een hele mooie 
voorstelling. De magie van theater heeft een grote 
aantrekkingskracht op zowel het publiek als op de 
leden van het koor. Geen saaie kooropstellingen, 
geen muziekmappen op het toneel, maar theater dat 
je raakt! 
 
Onder de bezielende leiding van dirigent Don 
Henken en regisseuse Anke Heesbeen wordt er op 
dit moment volop gerepeteerd voor deze nieuwe 
voorstelling. Je zult kunnen gaan genieten van de 
ontroerende, grappige en herkenbare belevenissen 
van de bewoners van dit huis, afgewisseld met 
mooie, meeslepende en 
aanstekelijke muziek. 
 
MFA Knegsel 
Zaterdag 25 november, 
aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs € 12,50 
 
Kaarten zijn te bestellen via: 
www.theaterkoor-aftereight.nl 
 
Graag tot ziens in november in 
de Leenhoef, MFA Knegsel!  

Griezelen in Oerle Zuid 

Griezelen in Oerle Zuid 
tijdens Halloween 
Op zaterdagavond 28 oktober trotseerden ouders en 
kinderen uit Oerle de regen en liepen door de wijken 
Bogaerdhoeve en Kerckhoeve te ere van Halloween. 
In de dagen ervoor 
veranderden al steeds 
meer huizen in mooi 
versierde spookhuizen. 
Bij diverse huizen 
hingen posters van 
spookjes, wat 
betekende dat er 
aangebeld mocht 
worden voor het 
bekende trick or treat. 
‘Snoep of je leven’ 
klonk het overal. Met 
volle tassen en 
spannende verhalen 
kwam iedereen uiteindelijk thuis. Diverse bewoners 

hadden flink 
uitgepakt, met 
bijvoorbeeld een 
spooktocht over 
een bouwplaats, 
een kerkhof, 
wandelende 
zombies die 
iedereen de 
stuipen op het lijf 
jaagden, een heks 

die in de voortuin de wacht hield, een laboratorium, 
vuurkorven, spookjes, skeletten. Prachtig om te 
zien. Dankzij AH Mira kregen alle kids ranja en een 
lekkere mandarijn.  
Dit was de tweede editie van Halloween Oerle Zuid 
en er komt in 2018 zeker een nieuwe editie. Wil je 
op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze 
Facebookpagina: Halloween Oerle Zuid 2017. 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Midweek met KBO Kring Veldhoven 

Maandag 18 september is een touringcar van 
“Boerhof reizen” met zestig leden van KBO 
Veldhoven naar Friesland vertrokken. Zo rond twee 
uur in de middag zaten we in het “Wapen van Ens” 
aan een lekkere kop koffie met gebak. Na de koffie 
ging de reis verder naar hotel Gaasterland.  

Daar aangekomen werden we ontvangen met een 
welkomstdrankje en hartelijk welkom geheten door 
de hoteleigenaar. Zo tegen zes uur stond voor ons 
een heerlijk dinerbuffet klaar. 
Na genoten te hebben van het lekkere eten was er 
een mooi optreden van de volkdansgroep  
“De Tjonger”. De 
authentieke kleding 
uit Friesland werd 
met mooie muziek en 
klassieke dansjes 
uitvoerig getoond. 
Ook originele 
sieraden ontbraken 
niet aan het geheel. 

Midweek met KBO 

Op dinsdag 19 september 
konden we de dag beginnen met 
een uitgebreid ontbijtbuffet. Om 
tien uur vertrokken we met zijn 
allen naar Joure.  
Hier gingen we op bezoek bij het 
“Museum Joure”. Bij aankomst 
stond voor ons de koffie klaar 
met een lekker stuk Friese 
oranjekoek. Bij het museum 
werd de gehele geschiedenis 
getoond van Egbert Douwe, de 
grondlegger van het bedrijf 
“Douwe Egberts”. Het ging er echter niet alleen over 
koffie en thee. Er werden prachtige stoeltjesklokken 
getoond ook was er zilver- en goudsmeedwerk te 
zien. Tevens was er nog een originele woning met 
bedstee en complete inrichting te zien. 

Na de lunch was het tijd om naar de opstapplaats 
van de rondvaartboot te vertrekken. Vanaf twee uur 
in de middag hadden we een prachtige rondvaart 
over het Friese water vanuit Joure. Op de boot werd 
ons allen nog een gratis consumptie aangeboden. 
Half vijf in de middag werden we weer met de bus 
opgehaald en naar ons hotel gebracht. 
Om acht uur ’s avonds was er een voorstelling van 
twee vissersvrouwen. Deze dames vertelden 
volksverhalen en anekdotes met de nodige humor 
en spanning. De verhalen waren uit de periode van 
voor de aanleg van de afsluitdijk. 
 
Woensdag 20 september: Vandaag ging onze reis 
naar Pieterburen waar we een bezoek hebben 
gebracht aan het Zeehondencentrum. Bij aankomst 
werden we ontvangen met een kopje koffie en een 
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(Advertentie) 

lekker stuk gebak. We werden in drie groepen 
verdeeld waarna elke groep een rondleiding kreeg 
door het gehele zeehondencentrum. Zeer 
interessant om te zien en te horen wat daar allemaal 
voor de zeehonden wordt gedaan. Ook een prachtig 
gezicht natuurlijk om de vele aanwezige zeehondjes 
van dichtbij te kunnen aanschouwen. 
Er was deze avond een bingo georganiseerd. Er 
waren ongeveer 25 prijzen te winnen, allen als 
aandenken aan Friesland. 
 
Op donderdag 21 september kon de ochtend vrij 
worden ingevuld. Fijn om bijvoorbeeld in de 
omgeving te wandelen, een prachtige bosrijke 
omgeving. Sommigen hadden zelfs de moeite 
genomen om even naar het IJsselmeer te wandelen, 
op drie kilometer van het hotel lag een mooi klif aan 
het IJsselmeer. Onze reizigers waren in twee 
groepen verdeeld om deze ochtend een rondrit door 
Gaasterland met een toeristentreintje mogelijk te 
maken. Ook hieraan heeft bijna iedereen 
deelgenomen. In de middag ging de reis met de bus 
naar Surhuisterveen. Hier gingen we de 
museumboerderij van Ot en Sien bezoeken. Na 
wederom een ontvangst met koffie en heerlijke 
appeltaart werd er op een gezellige leerzame manier 
uitgelegd hoe en waarom het museum was 
opgericht. Er was een kruidenierswinkeltje, een 
dokterspraktijk, een klaslokaalje en nog veel meer 
te bezichtigen. Ook was er de mogelijkheid om Oud 
Hollandse spelletjes te spelen, waar ook gretig 
gebruik van werd gemaakt. 

Om acht uur ’s avonds begon de muziekavond met 
Erica. Zij speelde prachtige en voor iedereen 
herkenbare muziek. Iedereen genoot ook hiervan 
weer met volle teugen. Er werd gedanst en ook een 
Brabantse polonaise bleef niet uit. 

 

Vrijdag 22 september was dan weer de dag van 
vertrek naar huis. Na een korte koffiestop onderweg 
kwamen we rond één uur in de middag aan bij 
“Bezoekerscentrum Toterfout”. Hier hebben we nog 
van een lekkere boerenlunch genoten, met zelfs nog 
zult voor op het brood. Ook lagen er kroketjes klaar. 
Na afloop van de lunch was er voor iedereen nog 
een ijsje en daarna zat het er echt op. 
 
Voor foto’s van deze geslaagde activiteit zie de 
website: www.KBO-Kringveldhoven.nl 
Kijk in de rechter kolom bij “Foto albums”. 
 
Namens de ActiviteitenCommissie KBO Kring 
Veldhoven, Theo Tuijtelaars. 
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Keuringsarts 
Berkt 18 
5507 LN Veldhoven 
040-2301452 
Spreekuur na telefonische afspraak  
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur. 

Geloofsgemeenschap Oase 

Geloofsgemeenschap Oase zou graag 
met u in contact komen. 
We horen al te lang en te vaak dat we elkaar 
missen. Vele trouwe kerkgangers hebben nog 
geen nieuwe plek gevonden. Ze zijn zoekende 
of gaan helemaal niet meer naar de kerk. Bent 
u een van hen? Dan hebben wij misschien een 
nieuw thuis te bieden. 

Al bijna twee jaar brengt Oase mensen bij elkaar in 
vieringen en bijeenkomsten. Het is een vorm waarin 
de warmte en de sfeer van de voormalige pastorale 
eenheid Christus Hovenier wordt voortgezet. Wij 
nodigen ieder van harte uit om onze activiteiten te 
volgen en vieringen en bijeenkomsten te bezoeken. 
Daarmee willen we in het bijzonder met mensen 
contact leggen die hun gesloten kerk missen en 
zoekende zijn naar een nieuw thuis. Ook bij ons 
staat na de viering de koffie klaar en is er alle 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Maandelijks 
houden op de tweede zaterdagavond van de maand 
een viering om 19.00 uur in de vernieuwde 
Immanuelkerk aan de Teullandstraat. Tijdens de 
viering is er kinderwoorddienst. Daarnaast komen 
we samen in gespreksgroepen over thematische 
onderwerpen in onze Bezielingsavonden. In 
samenwerking met de Immanuelkerk gaan we 
verder met een vorm van Kinderkerk. Voor jongeren 
vanaf 12 jaar is er Rock Solid, een samenwerking 
van diverse kerkelijke organisaties. Teksten van 
onze vieringen vindt u op onze website. 

Als u belangstelling heeft en op de hoogte wilt zijn, 
laat ons dat weten door: 
 Een mailtje naar info@oaseveldhoven.nl,  
 Een telefoontje naar de secretaris,  

Victor Gijsbers: 2530267. 
 Na een viering iemand van Oase aanspreken. 
 Kijk op onze website www.oaseveldhoven.nl. 
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Kerstverhalenwandelingen 
Weer kerstverhalenwandelingen in 
Veldhoven 
Eens meelopen met een kerstverhalenwandeling? 
Het kan dit jaar op 17, 22 en 23 december in 
Veldhoven. Want voor het vierde jaar op rij heeft  
De Verhaalderij een korte route uitgestippeld waarin 
wandelen en luisteren naar uiteenlopende 
kerstverhalen elkaar afwisselen. 
 
Na Veldhoven-dorp, Meerveldhoven en d’Ekker voert 
de kerstverhalenwandeling dit keer door Zeelst. 
Vertellers Lisette Oosterbosch en Judith Gerritsen 
gaan voorop en stoppen onderweg op vijf plaatsen 
om zeer gevarieerde verhalen te vertellen. Zoals 
ieder jaar zijn die geschikt voor iedereen van 9 jaar 
en ouder.  
 
Wie mee wil lopen, dient zich voor 11 december aan 
te melden. Dat kan via de agenda op 
www.verhaalderij.nl of telefonisch via 06-28083318. 
Deelname kost € 10 per persoon, inclusief een 
winters drankje en een attentie na afloop.  
 
Op de dagen van de kerstverhalenwandeling 
verzamelen deelnemers zich om 19.15 uur bij het 
politiebureau op de Geer 10 in Veldhoven. De tocht 
begint uiterlijk om 19.30 uur en er kunnen 
maximaal veertig personen meelopen. Daarom 
geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt en vol is 
vol.  
 

Vertellers Lisette Oosterbosch (l) en Judith Gerritsen 
gaan voorop tijdens de kerstverhalenwandelingen in 
Veldhoven.  
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Zonnepark Welschap 

Samenwerkingsovereenkomst voor 
Zonnepark Welschap op vliegbasis 
Eindhoven  
Op dinsdag 10 oktober ondertekenden 
vliegbasis Eindhoven, gemeente Eindhoven en 
Coöperatie Zonnepark Welschap u.a. een 
samenwerkingsovereenkomst voor het 
aanleggen van een zonnepark op de 
voormalige zweefvliegstrip van vliegbasis 
Eindhoven.  

Vliegbasis Eindhoven had al geruime tijd de wens 
om bij te dragen aan het opwekken van duurzame-
energie. Eind 2015 is vliegbasis Eindhoven daarom 
gestart met een onderzoek naar een nieuwe 
bestemming op de voormalige zweefvliegstrip 
waarbij duurzaamheid centraal staat. Al snel 
ontstond het idee voor de realisatie van een 
zonnepark op dit braakliggend stuk terrein. Met dit 
idee zijn toentertijd contacten gelegd met het 
Rijksvastgoedbedrijf van Defensie (RVB), de 
gemeente Eindhoven en regionale energie-
coöperaties. Het Zonnepark Welschap sluit aan op 
de ambities van de samenwerkende partijen. In 
gezamenlijkheid is onderzocht of het technisch, 
economisch en organisatorisch haalbaar is om een 
zonnepark te bouwen op vliegbasis Eindhoven.  

Met het tekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst kan worden gestart 
met de verdere uitwerking van het plan. De vijf 
samenwerkende regionale energie-coöperaties slaan 
de handen nu ineen om het Zonnepark Welschap te 
realiseren onder de naam: Coöperatie Zonnepark 
Welschap u.a.  

Op het zuidoostelijke deel van de voormalige 
zweefvliegstrip is 2,5 hectare bestemd voor het 
zonnepark. Met deze omvang kunnen circa 8.000 
zonnepanelen worden geplaatst, overeenkomend 
met het elektriciteitsgebruik van meer dan 500 
huishoudens. De verwachting is dat in 2018 zonne-
energie kan worden opgewekt vanaf vliegbasis 
Eindhoven.  

Het initiatief is ontwikkeld voor de direct 
omwonenden van de vliegbasis. Diegenen die 
woonachtig zijn binnen de zogenoemde ‘postcode-
roos’, kunnen deelnemen aan dit project en 
zodoende investeren in duurzame-energie. De 
postcoderoosregeling is onderdeel van het Nationaal 
energieakkoord (2013). Deze regeling maakt het 
economisch aantrekkelijk om, in plaats van op het 
eigen dak, op een locatie in de buurt duurzame 
elektriciteit op te wekken voor eigen gebruik. Direct 
omwonenden kunnen hun interesse kenbaar maken 
en aanvullende informatie verkrijgen bij één van de 
energie-coöperaties.  

De vijf samenwerkende regionale energie-
coöperaties zijn:  
 03-energie, www.o3energie.nl  

(Gemeente Oirschot)  
 040energie, www.040energie.nl  

(Gemeente Eindhoven)  
 Best duurzaam, www.bestduurzaam.nl  

(Gemeente Best)  
 KempenEnergie, www.kempenenergie.nl 

(gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, 
Reusel de Mierden)  

 Veldhoven duurzaam, www.veldhovenduurzaam.nl 
(Gemeente Veldhoven) 
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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) 

Bron: Koers van Oers, jaargang 14, nr. 5, juli 1981 

 

De Zchrijfmachine 
Nu ik alz zchrijver bij de 
Koniklijke Marine 
dagelijkz te maken heb 
met de zchrijfmachine, 
wil ik daarover eenz 
meer vertellen. De 
zchrijfmachine iz een 
prachtig inztrument. Men 
kan het eigenlijk in onze moderne maatzchappij niet 
meer mizzen. 

Onlangz heb ik me duz ook zo’n apparaat 
aangezschaft. Ik kon het voor een prikje op de kop 
tikken, op het Waterlooplein, voor een belachelijke 
prijz. Tien gulden is werkelijk niet teveel voor zo’n 
prachtig mechaniek. Welizwaar doet één lettertje het 
niet, namelijk de Z van Zimon en daarom gebruik ik 
daarvoor de letter Z, dat maakt niet zoveel uit en 
het iz bezt te lezen. Alz er maar niet meer gaat 
haperen, dan iz het niet zo elg. Veldlaaid, daal heb 
je het al. De L van Lotzooi iz uitgevallen. Nu iz dat 
niet zo elg, want daal gebluik ik gewoon de L maal 
vool.  

Ja, het iz welkelijk een genoegen zo’n plachig 
inztlument te bezitten. Het gaat veel vluggel dan 
zghlijven…hé, dat iz niet zo leuk, daal doet de G van 
Golneluz het ook al niet meel.  Ik moet het 
inztlument togh maal eenz na laten kijken. Want zo 
gaat tet..….el veldulleme, daal gaat de T van 
Tendlik. Tij zit muulvazt. Ik gegim (alweel eem) togt 
te geloven dat deze magtime niet zo bezt iz. Il 
moezt tet de tamdelaal maal eemz vlagem. Il gegim 
te gelovem dat il bedlogem bem, wamt tet begimt 
nu togt wel elg te woldem.  

Tet iz velzgtlillelijl…….wamt tij doet tet bijma niet 
meel. Eigemlijl elg……miet memzelijl meel. 
Mizzgtiem wuld tet wel zgluve et g…..womdellijl vul 
mutullijl gbvtoi wudume allems…….??????? 

Ouw (k)oers 
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Schoolnieuws 

Terugblik workshops  
Vrijdag de dertiende oktober 
hebben, heel toepasselijk, de 
workshops plaatsgevonden in 
het thema van de 
kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Alle kinderen op 
school hebben verschillende workshops kunnen 
volgen. Van een coole drumles naar een 
ontspannende yogales. Er zijn enge soepjes, 
mummies en volop monsters gemaakt in de school. 
Zelfs buiten renden er spookjes rond tijdens een 
tikspel. Ook is er volop geëxperimenteerd met 
verschillende materialen en het lokaal van groep 6 
was omgetoverd tot een stoer technieklokaal waar 
een zenuwspiraal werd gemaakt. Deze workshops 
hebben we niet kunnen doen zonder de hulp van alle 
ouders en kennissen die er voor ons waren. Hartelijk 
dank voor jullie inzet! Ook de Kers willen wij 
hartelijk danken voor de gastvrijheid.  
 
Vooruitblik Kerst workshops 
Op woensdag 13 december willen we een Kerst 
workshop ochtend houden. 
Via deze weg vragen we ouders die deze ochtend 
kunnen komen helpen, een leuk idee voor een 
workshop hebben, of materialen aan kunnen leveren 
om zich alvast aan te melden bij 
r.vanderlee@veldvest.nl . 
 
Nieuws vanuit de schoolraad 
Om iedereen mee te nemen en te informeren over 
de onderwerpen besproken in de schoolraad, een 
kort impressiestukje. 
Op 24 oktober 2017 kwamen de volgende 
onderwerpen aan bod:  
• introductie oudervereniging: wie zijn ze en wat 
doen ze precies? Het zijn stille drijvende krachten. 
Daarom was Jane namens de schoolraad aanwezig 
om te vertellen over de ondersteuning en acties die 
vanuit de oudervereniging ontstaan en 
georganiseerd worden. Zo zijn ze actief tijdens de 
juffendag, Koningsspelen, Kerst en Sinterklaas 
activiteiten/ en aankleding ervan. Gelukkig mag de 
oudervereniging altijd rekenen op helpende handjes. 

Ook voor de activiteiten dit schooljaar komen er 
weer oproepen. Het zou geweldig zijn wanneer er 
weer gerekend mag worden op hulp zodat de 
kinderen samen weer leuke activiteiten mogen 
beleven! Leden oudervereniging: Sanne Schippers, 
Maurice Verdaat, Marc Snelders, Marielle de Bar, 
Kimberly Keeris, Ans van Alst, Jane Vos, Heidi van 
der Mierden, Corine Goossens, Angela van Gemert, 
Anita van Geels, Monique Zwijgers. 
• Infobijeenkomst september: deze bijeenkomst 
heeft de schoolraad onderwerpen opgehaald, tips en 
tops, vragen en wensen. Deze komen 22 november 
aan bod en zijn inmiddels geclusterd. Bedankt voor 
ieders inbreng! Verder is de bijeenkomst zelf 
geëvalueerd. De opzet (niet luisteren, maar 
interactief de klassen bezoeken) blijft zeker 
gehandhaafd. Er mag nog duidelijk naar voren 
komen dat ouders (en opa’s / oma’s) ook andere 
klaslokalen mogen bezoeken (niet alleen de klas van 
hun eigen kind(eren). 
• In de rondvraag kwamen de volgende 
onderwerpen aan bod: vanuit handhaving gemeente 
zijn de afgelopen tijd regelmatig controles op de 
verkeersveiligheid. Parkeren komt ook in de 
nieuwsbrief nog aan bod (ook parkeren op plekken 
waar dit niet mag, halte schoolbus, oprit woningen 
tegenover de school). Kleuters: veel papier mee 
naar huis van individuele werkjes. Misschien leuk om 
ook de groepswerken (nog beter, want het gebeurt 
ook al) te laten zien. Denk aan samen een groot 
kunstwerk maken of een (lego) bouwwerk met 
groepjes. 
• De volgende vergadering is op 22 november 2017. 
 
Groetjes, 
Schoolraad St. Jan Baptist 
 
Leden schoolraad 
Dirk Goossens, Marc Schilleman, Judith de Hoog, 
Henrik Snijders, Patricia Rooijackers, Werner Tornij, 
Sanne Allach, Carla Gijbels, Bas Koolen en vanuit 
het schoolteam: Maria Veenvliet, Karen van Lieshout 
en Rita van der Lee. 
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Enquête Bosbender Kids 
1. Uw naam:  

2. E-mailadres:  

3. In welke wijk woont u?  

4. Naar welke school gaat uw kind?  

5. Werkt de school met een continue rooster? Ja / Nee * 

6. Op welke tijd is de school uit op vrijdag? 
    (voorbeeld: 14.30u) 

 

7. En op woensdag?  

8. Zou u uw kind vaker opgeven als de tijd zou 
worden aangepast naar: (is nu 14.00 - 16.00 u) 

14.30 - 16.00 uur  /  14.30 - 16.30 uur * 

9. Om Bosbender Kids draaiende te kunnen 
houden, is er hulp nodig. Zou u in de 
gelegenheid zijn om minimaal 1x per maand te 
helpen? (het is een stuk prettiger werken als ik 
voor aanvang van een activiteit zeker ben van 
genoeg hulptroepen) 

Ja / Misschien / Nee * 

* = Doorhalen wat NIET van toepassing is.  (Enquête inleveren op adres: Nieuwe Kerkstraat 15, Oerle.) 

Deze enquete graag delen met 
vrienden en kennissen waarvan 
u weet dat ze kinderen hebben 
die op de basisschool zitten en/
of weet dat ze kinderen hebben 
die graag knutselen.  
Uw antwoorden worden niet gedeeld 
met derden. Het is bedoeld als 
inschatting voor Bosbender Kids of het 
zin heeft om de aanvang– en eindtijd 
aan te passen. Daarnaast ook bedoeld 
als inschatting of wijzigingen meer 
hulptroepen gaat brengen.  
 
Vult u de enquête op papier in, dan graag in de bus 
gooien op adres Nieuwe Kerkstraat 15. Mocht u de 
enquête online willen invullen kan dat via de 
Facebookpagina van Bosbender Kids. 

 

Enquête: Bosbender Kids 

Alvast bedankt voor het 
invullen van deze enquête! 
 
Mocht er naar aanleiding van deze vragen 
iets veranderen qua tijden, dan krijgt u dat via de 
Koers van Oers en/of de Bosbender Kids 
facebookpagina te horen. 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

 06-20131761 

Gezellig druk bij Bosbender 

Het was weer gezellig druk bij 
Bosbender Kids tijdens de afgelopen 
twee activiteiten. 
 
Nu vraagt u zich waarschijnlijk af wat we dan voor 
activiteiten hebben gedraaid. Al weer een aantal 
weken geleden, 6 oktober om precies te zijn, 
hebben we al Halloween als thema gehad. Dat was 
natuurlijk al heel erg vroeg… en misschien daarom 
zag ik op de vrijdagochtend voor aanvang van de 
activiteit niet meer dan zo’n 13 aanmeldingen.  
Maar toen we eenmaal aan de gang waren, zaten er 
28 kinderen binnen!! Heel prettig! Aangezien ik  
30 pompoenen had ingekocht voor deze activiteit. 
 
Afgelopen keer, op 3 november was het weer 
hetzelfde scenario. Op papier aangemeld ongeveer 
14 kids, in de praktijk werden het er 21. Dit keer 
hadden we een timmeractiviteit, genaamd ‘All for 
the birds’. De activiteit bestond uit het in elkaar 
timmeren van een vogelvoederhuisje, om die daarna 
mooi te decoreren. Nou, ik kan je vertellen….er werd 
volop getimmerd! En dat versieren ging  
ook gepaard met veel enthousiasme.  
 
Kortom, het was weer gezellig druk!  
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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 

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 der Waerden. 

We zijn op bezoek geweest bij Zoo 
Veldhoven voor een interview met 
de baas Richard Loomans. Zoo 
Veldhoven is een dierentuin in Oerle, 
die vroeger Stichting Nederlandse 
Opvang Papegaaien heette. In de 
dierentuin vind je vooral veel 
papegaaien, maar ook andere 
vogels, roofvogels en andere dieren. 
En er komen nog nieuwe dieren bij, 
maar we weten nog niet welke. 
Veel werk te doen 
We mochten naar het kantoor 
waar normaal gesproken geen 
bezoekers mogen komen. 
Hoewel spannend was het ook 
leuk. Na het interview hebben 
we nog wat leuke foto’s 
gemaakt in het 
papegaaienpark. Het park 
bestaat al meer dan 30 jaar, 
maar in 2013 is Richard de 
baas geworden samen met zijn 
dochters. Er werken met de 
vrijwilligers erbij ongeveer 30 
mensen. Ze zijn heel blij met 
de vrijwilligers, want er is veel 
werk te doen. De vrijwilligers helpen met het 
verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de 
dierverblijven, dieren voeren, het park 
onderhouden, reparaties en helpen in de horeca. 

Naar de dierentuin 
Als je naar de Zoo gaat, zie je 
vooral veel papegaaien. Er 
zijn ongeveer 1500 dieren en 
dat zijn vooral vogels. De 
papegaaien zijn dan ook de 
meest bekeken diersoort in 
de Zoo en van de papegaaien 
zijn er ook het meest. De Zoo 
werkt nog altijd samen met 
de stichting N.O.P., omdat er 
te veel dieren niet goed 
verzorgd worden en een 
nieuw thuis nodig hebben.  
Bij de Zoo krijgen oude en 
afgedankte papegaaien een goede plek. Als je een 
bezoekje gaat brengen, neem dan zeker een kijkje 
in de tropenhal. Richards vriendin Judith is bezig om 
alle hokken van 
de tropenhal te 
vernieuwen. We 
hebben er al 
een paar gezien 
die af waren en 
die zagen er 
heel mooi uit! 
De entree kost 
€0,- voor 
kinderen onder 
3 jaar , €10,- 
voor kinderen 
vanaf 3 jaar en 
€12,- voor 
kinderen vanaf 
13 jaar en 
volwassenen. 
Op de website 
vind je meer 
informatie 

www.zooveldhoven.nl 
 
Gemaakt door Nienke en Bette  

Bij de ingang. 

Nootjes geven met een lange voerstok. 

Zoo Veldhoven 
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Mijn eerste concert 
Hoi ik ben Ties en dit keer wil 
ik wat vertellen over mijn 
allereerste concert. 
Voor het concert hadden papa en 
ik bij de Rodeo gegeten. Daar 
hadden ze lekkere ossenhaas 
met frietjes. We waren een 
beetje te vroeg en daarom 
gingen we eerst Pokemons vangen. Om 20.30 uur 
zijn we naar de Effenaar in Eindhoven gegaan voor 
het concert van Gavin James. Zijn bekendste liedjes 
zijn Book of Love en Nervous. 

Ik had een gehoorbeschermer op, die leek op een 
grote rode koptelefoon. Dat moest van papa en 
mama, want anders kan je gehoorschade krijgen. 
Dan hoor je niet meer goed of krijg je last van 
oorsuizen of een harde piep in je oren. Daar kom je 
dan niet meer vanaf. Dat komt omdat bij een 
concert de muziek heel hard staat. Na 4 minuten 
naar harde muziek luisteren kun je al gehoorschade 
krijgen. Een concert duurt wel 90 minuten.  

Ik vond het concert heel leuk. 
De muziek was mooi. Ik mocht 
lekker lang opblijven. Het 
leukste vond ik dat Gavin James 
tussen het publiek ging staan 
en zei dat hij zich zo klein 
voelde tussen alle grote 
Nederlanders. Wat ik minder 
leuk vond, was dat je zo lang 
moest staan dat mijn benen 
pijn deden.  
 
Groetjes Ties 

Oorsprong Halloween 

Waar komt Halloween 
vandaan 
Vroeger had je een volk. Die 
mensen geloofden dat de geest 
van iemand die gestorven is op 
zoek ging naar levende mensen 
zodat zij weer verder leefden. 
 
Om te voorkomen dat geesten de mensen zouden 
pakken, deden de levende mensen allemaal oude 
kleren aan en maakte heel veel herrie om de 
geesten weg te houden. 

 
Ierse mensen brachten het heel vroeger vanuit 
Ierland naar Amerika. 
Het meest bekend uit 
Halloween is het verkleden 
en de muziek. 
 
Groetjes Bente 

Ties met gehoorbescherming tijdens het concert. 

Gavin James. 

Gavin James 
tijdens het 
concert. 
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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 

Kinderboekenweek 
Op school hebben we de 
kinderboekenweek gevierd. 
Dit hebben we gedaan met 
workshops en een 
voorleeswedstrijd. Ik ga jullie 
hieronder nog iets vertellen 
over de geschiedenis van de 
Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is een periode van 10 dagen 
in begin oktober. Tijdens de Kinderboekenweek 
wordt er extra aandacht besteed aan het 
kinderboek. In deze periode staat een bepaald 
thema centraal. Dit jaar is dat ‘griezelen’. Bij de 
boekwinkels die meedoen met de Kinderboekenweek 
krijg je het Kinderboekenweekgeschenk gratis als je 
daar iets koopt. Elk jaar wordt er aan een schrijver 
of schrijfster van kinderboeken gevraagd of hij of zij 
het Kinderboekenweekgeschenk wil schrijven. 
Basisscholen in Nederland besteden meestal veel 
aandacht aan de Kinderboekenweek. De Stichting 
CPNB, die in Nederland zorgt voor promotie van 
boeken, stelt een lespakket samen dat scholen 
kunnen bestellen. Er staan leuke lessen in (op 
papier, maar tegenwoordig ook voor op het 
digibord). In het lespakket van 2017 zitten 
bijvoorbeeld:  
Een uitgebreide lesmap met allerlei lessen om het 

lezen te bevorderen, maar ook bijvoorbeeld 
creatieve lessen 

Het Kinderboekenweekgeschenk en het 
Prentenboek van de Kinderboekenweek 

De cd-single van Kinderen voor Kinderen: 
Gruwelijk eng! 

Griezelige affiches voor in de klas 
De Kinderboekenkrant 
De Voorleesgids 
 
De bibliotheken besteden extra aandacht aan lezen. 
Ze organiseren vaak diverse leuke activiteiten rond 
de Kinderboekenweek, zoals een schrijver die komt 
voorlezen en vertellen over zijn werk. Op de avond 
voordat de Kinderboekenweek begint wordt een 
Kinderboekenbal gehouden. Daar zijn veel schrijvers 
aanwezig. Tijdens het Kinderboekenbal wordt ook de 
Gouden Griffel uitgereikt. Dat is een prijs voor de 
auteur van het beste kinderboek van Nederland . 

De geschiedenis van de Kinderboekenweek 

In 1954 was er voor het eerst een verkiezing van 
het ‘kinderboek van het jaar’. De winnares was An 
Rutgers van der Loeff. (1910-1990). Zij schreef het 
boek ‘Lawines razen.’  

De eerste echte Kinderboekenweek was in 1955. Die 
duurde toen ook al 10 dagen, net als de gewone 
Boekenweek voor grote mensen.  

De verkiezing van ‘Kinderboek van het jaar’ duurde 
tot 1970. Daarna kreeg het beste kinderboek de 
‘Gouden Griffel’.  

Voorleeswedstrijd 
We hadden dus een 
voorleeswedstrijd 
gehouden, waaraan alleen 
kinderen van groep 7/8 
mee mochten doen.  
De winnaar was uiteindelijk 
Bette Kemp , die ook in de 
Koers schrijft.  

Gefeliciteerd Bette! 

 

Groetjes Yannick 
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Mijn geboorte 

Hoi, hier weer een stukje van 
Thura. Het gaat over mijn 
geboorte. Voor degenen die het 
nog niet weten ben ik in Curaçao 
geboren, dat is een warm land. 
Mijn moeder woonde daar samen 
met mijn opa en oma. Zij heeft 
daar tien jaar gewoond. 

 
Ik ben in het ziekenhuis geboren. Dat was best wel 
spannend want ik had een open buik. Ik ging naar 
Nederland want daar was een betere dokter. Ik 
moest één jaar in het ziekenhuis blijven. Gelukkig 
heeft de dokter mijn buik dicht gemaakt en nu is 
alles weer goed gekomen. Ik heb nog littekens maar 
die zie je bijna niet. Het was best wel heftig.  
 
Nu woon ik nu nog steeds in Nederland en mijn opa 
en oma wonen nu in Duitsland. Ik vind het wel leuk 
in Nederland want ik heb nu super vrienden en dat 
is fijn. En de school is ook heel fijn. Soms denk ik 
dat ik Curaçao wel mis, want daar is het super warm 
en de zee ook. Maar ik wil geen kwal ontmoeten en 
ook geen haai of nog erger!!!!!  
 
Groetjes, Thura 

Halloween 

HALLOWEEN IN DE 
NIEUWBOUWWIJK: 

HET WAS DONKER HUIZEN 
WAREN VERSIERD 

WIJ ZIJN BIJ VEEL HUIZEN 
GEWEEST 

VOOR SNOEPPPPP! 

 

WE ZIJN SOMS GESCHROKKEN DE 
START WAS BIJ JELTE’S HUIS OP 
DE ZWARTBOND WE BEGONNEN 
MET LOPEN WE BELDEN BIJ HET 

EERSTE HUIS WAS ER EEN 
CILLER CLOWN EN EEN 

SKALETPAK. 

DAAR SCHROKKEN WE VAN DAT 
WAS GRAPPIG MAAR OOK WAS 
HET WEL ENG.WE LIEPEN DOOR 

HEBBEN NOG ENGE DINGEN 
GEZIEN OP EEN GEGEVEMENT 
KWAMMEN WE BIJ EEN VOEL 

KIST DAAR ZAT MOZZARELA , 
PUDING EN WATJES IN.DAT WAS 

LEUK MAAR OOK VIES. 

WE GINGEN WEER LOPEN EN WE 
HEBBEN VEEL SNOEP GEKREGEN 

TOEN WAS HET KLAAR EN 

GINGEN WE ALLEMAAL NAAR 

HUIS. HET WAS SUPER LEUK!!!!!! 
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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 

Game verslaafd 

Ik ben Milo en ik schrijf over hoe 
je aan game verslaafd kunt 
worden. 
 
De mensen die spellen maken 
willen dat je het heel veel gaat spelen. Ze maken 
het zo dat je er verslaafd aan wordt.  
Deze verslavende spellen zijn meestal heel erg 
simpel en ze zijn bijna altijd online. Verslaafd zijn is 
wanneer je niet kunt stoppen met gamen.  
Sommige ouders zijn bezig met hoe je kunt stoppen 
met gamen als je verslaafd bent.  
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2017 

November   
15 VKS:KVB-avond 
15 Bosbender Kids - Hip-Hop Workshop 
16 KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn 
17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
18 TCO: Spooktocht 
19 Sinterklaas in d’Ouw School 
24 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
25 Ophalen oud papier 

26 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

27 KVB: Sinterklaasavond 
29 VKS: Sinterklaasavond 
  
December  
1 Bosbenderkids (14.00u - 16.00u) 
1 Ophalen groene en grijze kliko +pmd-zak 
6 St Jan Baptistschool: studiedag 
8 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
11 KVB: kerstdoe-avond 
13 VKS: kerstviering 

15 Bosbenderkids (14.00u - 16.00u) 
15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
16 Kerst Meemekoar 
17 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

18 KVB: kerstviering 
20 VKS: kerststukjes maken 

22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

25 t/m  
5 jan 

St. Jan Baptistschool: kerstvakantie 

29 Ophalen groene en grijze kliko +pmd-zak 

27 DVO: Openbare vergadering. 19.00u 

26 Parochie: Open Kerkendag (12u - 17u) 

13 St Jan Baptistschool: Kerstworkshops 
15 10.30u Gezinskerstviering KBO &  

St. Nieuwe Levenskracht / Zonnebloem 

17 Kerstconcert Alexanderband 

21 St Jan Baptistschool: Kerstviering 

23 Ophalen oud papier 
23 Concert in de kerk Harmonie / Chant’Oers 

24 Nachtmis in St. Jan de Doperkerk 
25 t/m 
1 jan 

Kunst Om Molen 

25 t/m 
3 jan 

Vaaggrond 11.00u - 17.00u 

De volgende kopijdatum is 
27 november 2017 

Januari  
5 TCO: Voltage  

28 TCO: dagje sneeuw (of 4 februari) 
  

Februari   
4 TCO: dagje sneeuw (of 28 januari) 
  

Maart  
2 TCO: (ovb) Voorjaarsactiviteit 

23 TCO: informatieavond Braderie 
  
April  
8 TCO: Braderie 
  
Mei  

26 TCO: verrassingsactiviteit  
  

Juni  

(29)-30 + 
1 juli 

TCO: Tiener4Tieners 

  

Augustus   
(9)-t/m 12 TCO: Bivak 
25 TCO: Afsluiting 

1+2 Boergondisch Oers 
8+9 RKVVO 75 jaar jubileumfeest  

12 Bosbender Kids (14.00u - 16.00u) 

26 Bosbender Kids (14.00u - 16.00u) 

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

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

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

  

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

Juli  

  
September  
4 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
  
Oktober  
-  

November  
6 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 

  

14 St. Jeugdbelangen: Snerttocht 

2018 
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