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• OMTT jubileum rit  

• Op kamp met de oudste 
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• 4 Jubilarissen gehuldigd 

• Kermis in Oerle met  
gratis BBQ 
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• KBO 50 jaar 

• Unne aaifoon 
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Kijk ook op www.vakantieprogramma-oerle.nl.  Boergondisch Oers 2013 op de achterzijde van de kaft 
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Redactie 
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel, 
Janine Zwerink- Nijlunsing. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een cd/dvd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 
 
Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Ook dit jaar houdt onze bloemenvereniging  
“Groen en Keurig“ een schitterende 
bloemententoonstelling. Naast een keur aan 
prachtige bloemen en bloemstukken zullen er 
ook echte originele Oerse streekproducten 
worden gepresenteerd. Beslist een aanrader 
om deze tentoonstelling te bezoeken. 

Deze tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag  
7 september vanaf 19.00 uur en op zondag  
8 september vanaf 14.00 uur in d’Ouw School aan 
de Oude Kerkstraat in Oerle. 
 
Zoals reeds eerder in de Koers van Oers is 
medegedeeld heeft de bloemenvereniging het plan 
opgevat om tijdens Halloween Oers (inter)nationaal 
bekendheid te geven. Het idee bestaat om tijdens 
Halloween een zo lang mogelijk aaneengesloten lint 
van uitgesneden en verlichte pompoenen door de 
kern van Oers te leggen en dit te laten opnemen in 
het Guinness Book of Records. 
 
U begrijpt dat hiervoor heel veel pompoenen nodig 
zijn en wij nodigen alle Oerlenaren uit om zoveel 
mogelijk pompoenen te kweken en deze dan ter 
beschikking te stellen van de recordpoging. Tevens 
vragen wij ondersteuning bij de voorbereiding en 
uitvoering van dit evenement.  
 
Dit evenement komt naast de gebruikelijke 
Halloween creaties die in geheel Oers te bezichtigen 
zijn. Wij roepen dan ook iedereen op om hieraan 
deel te nemen en ons dorp weer in de echte 
Halloweenstemming te brengen. 
 
Wij hopen dat velen dit initiatief zullen ondersteunen 
en zodoende Oers groots op de kaart te zetten. 
 
In de komende periode zult U, via de Koers van 
Oers, over de voortgang van dit project op de 
hoogte worden gehouden. 
 
Hopend op Uw aller medewerking. 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig “. 

Bloemenclub Nieuws Bosexpositie 

In het weekend van 30 en  
31 augustus en 1 september 
exposeren cursisten van  
Hanneke van der Zanden hun 
teken- en schilderwerk. 
 
Locatie:  
Oeienbosdijk 70 in Veldhoven. 
 
Opening: 
Vrijdag 30 augustus om 19.00 uur. 
 
Op zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september open van 
11.00 tot 17.00 uur. 
 
Je bent van harte welkom! 
 
Kom bij voorkeur op de fiets.  

Gevonden tijdens het poetsen van de kerk: 
een gouden oorknopje. 

De eigenaar kan dit sieraad ophalen bij A. Groenen, 
Zandoerleseweg 37 Oerle. 

Gevonden 

Oerse avond met gratis bbq 
Op dinsdag 17 september tijdens Oers Kermis 
organiseert Oers Gezellig een Oerse Avond met 
een gratis BBQ van 18.00 uur tot 20.00 uur.  
 
Deze avond zal muzikaal omlijst worden door  
DJ Eastwood.  
Alle Oerlenaren zijn hiervoor van harte uitgenodigd.  
 
Voor meer informatie en het volledige 
kermisprogramma kunt u terecht op 
www.oersgezellig.nl of op onze facebookpagina 
www.facebook.com/oersgezellig1.  
 
We hopen er een ‘Oers Gezellige’ avond van te 
maken. 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) 

Op 2 juni j.l. vond na een jaar afwezigheid gelukkig 
weer het BIO gezelligheidstoernooi plaats. 
Ook dit jaar duurde het even voordat er voldoende 
teams aangemeld waren om het toernooi doorgang 
te laten vinden. 
Uiteindelijk waren er meer dan voldoende 
enthousiaste mensen die in het toernooi wilden 
meespelen of anderszins wilden ondersteunen. BIO 
op zijn best zullen we maar zeggen! 

Ook het weer was die dag geen spelbreker en 
toeschouwers bleken er ook voldoende te zijn om de 
teams te ondersteunen. 
Wat opviel dit jaar was dat er steeds meer jonge 
jeugd onder de BIO aanhang aanwezig was met de 
daarbij behorende gezelligheid. Zo lijkt het toernooi 
op een gezinsuitje voor alle leeftijden, bij BIO ben je 
welkom !! 
De besten hebben gewonnen en zij kregen de taart!! 
We gaan voor een vervolg met nog grotere opkomst 
en misschien wel weer een afsluitende barbeque 
volgend jaar. 
Frans en Sandra alweer bedankt voor de organisatie 
en hopelijk tot volgend jaar.  

BIO gezelligheidstoernooi 

De werkzaamheden in en rond Oerle zijn bijna 
afgerond. De gemeente moet nog enkele kleine 
werkzaamheden afronden zoals kruising Oude 
Kerkstraat - Zandoerleseweg en laatste 
werkzaamheden Westelijke ontsluitingsroute 
(WOR) tussen de rotondes St. Janstraat en 
Zandoerleseweg. Ook wordt er nog het nodige 
groen aangeplant en vervangen. 
 
Kruising Oude Kerkstraat en de 
Zandoerleseweg 
Nabij de kruising Oude Kerkstraat en 
Zandoerleseweg moeten olietanks op privé terrein 
verwijderd worden. De vervuilde grond, die ook 
gedeeltelijk op het openbaar terrein ligt, moet 
gesaneerd worden. De eigenaar van de olietanks is 
hierover in overleg met de Provincie Noord Brabant 
en de gemeente. Voor zover bekend start de 
sanering na de kermis van Oerle in september. De 
werkzaamheden in het openbaar gebied, aanleg van 
riool en bestrating, kunnen pas daarna uitgevoerd 
worden. De herinrichting van Centrum Oerle is in 
2013 afgerond.  
 
Nieuwe rondweg tussen rotondes van  
St. Janstraat en Zandoerleseweg 
De rijbaan is aangelegd en de WOR is in principe 
klaar. Alleen tussen de rotondes van de St. Janstraat 
en de Zandoerleseweg moeten nog werkzaamheden 
uitgevoerd worden. Bij regenval kan namelijk het 
water op de weg blijven staan waardoor voor 
weggebruikers risico’s kunnen ontstaan. Deze 
werkzaamheden (het afvoeren van het regenwater) 
worden na de bouwvak uitgevoerd en de weg kan 
waarschijnlijk in september open.  

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

Aaifoon 
 
Jan: Verrek, hedde gij een Aaifoon? 

Marie: Jazekers! Ik doe Feesboeken. 

Jan: Doede gij Feesboeken? 

Marie: Ik doe bekant niks anders mir. ’t Werkt 
gruwelijk verslavend. 

Jan: Dus gij zit oew eige d’n huldendag schôn vur te 
doen? Ik moet er nie ân denke. 

Marie: Lach eens Jan <KLIK> 

Jan: Wa doede nou? 

Marie: Ik maak een foto van ons, dè we hier in Oers 
op ’t terras zitten. En hup <PLAATS>, nou stigget op 
Feesboek. 

Jan: En nou? 

Marie: Kek! We worre al gelajkt. Hier Johanna lajkt 
ons al, en Frits ook. En hier een reactie van Bertus: 
‘Hé stelletje lamme pauzen!’ 

Jan: Wanne flauwekul. Bertus is zelf unne lamme 
paus. 

Marie tikt: ‘Janus vindt jou nog un veul lammere 
paus!’ <ENTER> 

Jan: Wa doede nou 

Marie: Ik tjet mi Bert. Kijk Bert reageert wir: ‘Dettie 
hier mar eens langs komt, dan nij ik ‘m tegen z’n 
kittel! 

Janus: Haha, schonne mens die Bert. He slì nog gin 
deuk in ‘n pekske botter. Over kittels gesproken, 
wiste gij detter hier nog een olliekittel in de grond 
zit. Twee zelfs! We zitten er zowa bovenop. 

Marie: Hoezo? 

Jan: Die moeten eruit. Dan wordt hul Oers 
alweeeeeer afgesloten vur ‘t verkeer. 

Marie: Dè minde nie! 

Jan: Dè meen ik wel! 

Marie: Dè minde nie!! 

Jan: Dè meen ik wel!! 

Marie: Dus alles gi wir dicht?! 

Jan: Alles, behalve ‘t gat vur die olliekittels, dè gi 
open. 

Marie: Wan sloapers bij de geminte. 

Jan: Die kenne d’r niks an doen. 

Marie: Die kenne zeker niks… 
 
< een minuut stilte > 
 
Marie: Ik ben van de pillen af sinds ik Feesboek. Ik 
voel me geweldig. Nou zie ik pas hoe goed ik ’t heb, 
nou ik alles rondstrooi wak meemoak. Ik wor d’n 
hulden dag gelajkt, dur jan en alleman. 
 
< weer een minuut stilte > 
 
Jan: Wa kost ’n Aaifoon? 

D’n Aaifoon van Eppel. Ge het ze in blek en in waajt. 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst schrijft geregeld 
een column in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken. 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

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 

Dagtocht Nieuwe Levenskracht 

Dagtocht Zuid Limburg – Eifel en 
Rurstausee  
 
In verband met het feit dat 100 jaar geleden 
Herwonnen Levenskracht was opgericht en 
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle dit jaar 
65-jaar bestond, organiseerde SNL-Oerle op 
donderdag 30 mei een geheel verzorgde dagtocht 
voor ongeveer 60 genodigden en medewerkers. 
 
Vanaf het kerkplein in Oerle vertrokken we om 
09.00uur met een luxe touringcar richting Thorn, 
waar we een kop koffie met echte Limburgse vlaai 
gebruikten. 

Daarna maakten we een mooie tocht door Zuid 
Limburg. We kwamen door de plaatsen Roosteren, 
Born, Cadier en Keer, Noorbeek en Epen. Om  
12.00 uur arriveerden we bij Restaurant 
Wilhelminatoren in Vaals. Hier gebruikten we een 
heerlijke koffietafel.  
 
Na de lunch ging de tocht verder door de Duitse Eifel 
met een bezoek aan de Rurstausee. Het grootste 
kunstmatige meer van Duitsland.  

In het plaatsje Rurberg werd ingescheept aan boord 
van de “Stella”, waarna we een boottocht maakten 
over het 8000 hectare grote stuwmeer. Aan boord 
konden de gasten genieten van de mooie natuur en/
of een versnapering. 

 
Omstreeks 15.30 uur stond de bus weer te wachten 
in het plaatsje Schwammenauel. We vervolgden de 
tocht en reden door het Hellenthal terug naar het 
plaatsje Thorn in Zuid Limburg. Hier gebruikten we 
nog een heerlijk 3-gangen diner in restaurant “Aod 
Thoear”.  
 
Ook al liet de zon zich bijna niet zien op die dag, het 
is de hele dag droog gebleven en de temperatuur 
was redelijk aangenaam.  
Voldaan keerden we daarna huiswaarts. Ongeveer 
20.30 uur eindigde de dagtocht weer op het 
kerkplein in Oerle. 
 
Foto’s van deze dag zijn te vinden op internet 
www.nieuwelevenskracht.nl  
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Parochieberichten: 

Gedoopt: 
Peter Priem, Hulst 31 
Elise van Heesch, De Olieslager 62  

Overleden: 
Pieta de Jong – Schalk, voorheen  

Nieuwe Kerkstraat 79  (93 jr) 
 
Pastores: 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk: 
 
Maria Hemelvaart 15 augustus: 
do 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 
Weekeinde van 17 + 18 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 

(Convocamus) 
 
Vrijdag 23 augustus: 
11.00 uur: Huwelijksinzegening:  

Lisanne Schoonen en Eric Bierings  
door Pater Malaka 

 
Weekeinde van 24 + 25 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 
St. Jan Onthoofding: 29 augustus: 
do 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 
Weekeinde van 31 augustus + 1 september: 
za 10.30 uur: Jubileumviering 50 jaar K.B.O. met 

pater Malaka 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo  9.00 uur:  Eucharistieviering met pastor  

J van Doorn 
 
Weekeinde van 7 + 8 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J van Doorn  
zo  9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J van Doorn (Convocamus) 
 
Donderdag 12 september: 
20.00 uur:  Informatieavond in H. Ceciliakerk 

over de parochie Christus Koning  
 
Weekeinde van 14 + 15 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J van Doorn 
zo  9.00 uur:Eucharistieviering met pastor  

J van Doorn(Convocamus) 
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Tijdens het weekend van 28 + 29 juni werd door de 
bestuursleden van onze parochie H. Drie-eenheid 
onderstaande brief van Deken Wilmink voorgelezen. 
Deze brief ligt voor iedere belangstellende achter in 
de kerk klaar. 

Veldhoven, 28 juni 2013 
 
Beste parochianen, 
 
In de afgelopen weken is er nog heel uitgebreid en 
herhaaldelijk gesproken over de laatste 
voorbereidingen voor de nieuwe parochie  

Christus Koning. Heel graag hadden wij op 1 juli 
deze officieel gereed gehad, maar we zagen ook 
meer en meer dat we in tijdnood zouden komen. We 
lopen dus alsnog een kleine vertraging op van zes 
weken. 
Op 15 augustus (Hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming) zal de nieuwe parochie dan 
definitief een feit zijn. Per genoemde datum zullen 
alle bestuursleden eervol ontslag krijgen. 
 
Wat betekent dit in grote lijnen voor de praktische 
gang? 
• Tot aan 15 augustus blijven de parochies in de 

oude vorm dus nog voortbestaan 
• Tot aan het einde van dit jaar zullen de vieringen 

in alle locaties hetzelfde blijven. Vanaf januari a.s. 
zal daarin verandering worden aangebracht. 

• Voor het nieuw te vormen bestuur is er dan iets 
meer tijd van tevoren nader kennis te maken en 
de hoofdlijnen van bestuur te inventariseren. 
M.a.w. de bestuurlijke opstart met de nieuwe 
ploeg kan gemaakt worden. 

• Het startdocument (zowel pastoraal als 
bestuurlijk) zal in een bondige en heldere uitgave 
gereed kunnen komen op basis van al het werk 
dat reeds gedaan is door de vele werkgroepen. 

• Het voorstel vanuit de stuurgroep, met 
aanvullingen vanuit pastoraal team en een enkele 
bestuurder zullen ook naar de bisschop verzonden 

worden. De intensieve weg die door de stuurgroep 
is afgelegd met de gegronde afwegingen vormt het 
basisstuk, dat naar de bisschop gaat. Hierbij 
blijven drie kerken open: Heilige Willibrord,  
H. Caecilia en de Heilige Lambertus. De sluiting 
van de overige kerklocaties zal gefaseerd 
verlopen; bestuurlijk en pastoraal zal het geheel 
moeten worden begeleid in een tijdsbestek van 
maximaal enkele jaren. 

• De gestarte kennismaking en voorzichtige 
samenwerking zal eveneens in de komende 
periode worden voortgezet en versterkt worden. 

• Aan het bisdom zal gevraagd worden om een extra 
priester of diaken om het team te ondersteunen. 

• In september zal een Open Parochieavond worden 
gehouden voor meer gedetailleerde informatie, 
waarover u nader wordt bericht. 

• Tevens zal er een plechtigheid worden gehouden 
om de start van de nieuwe parochie te vieren op 
een nader te noemen datum (daarover meer na de 
vakantie). 

 
Met alle inzet van het laatste jaar, door velen 
geleverd, zijn we bijna tot de realisatie van de 
nieuwe parochie. Veel dank daarvoor aan allen! 
Moge het voor een ieder een goede vakantieperiode 
worden, waar intussen wordt doorgewerkt aan de 
laatste formaliteiten om vervolgens helemaal aan de 
slag te kunnen. 
 
Gods Zegen voor allemaal! 
 
René Wilmink 
Pastoor – deken Eindhoven 
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dpgveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dpgveldhoven.nl 

Lekker en gezond eten, 
daar knap je van op! 
 
Gezond en goed eten is 
belangrijk, dat weten we 
allemaal. Maar soms is dat 
niet zo eenvoudig als het 
lijkt, bijvoorbeeld als je ziek 
bent. Eten kost dan vaak veel 
energie en praktisch is het soms moeilijk te 
organiseren om iedere dag een goede maaltijd 
op tafel te zetten. Terwijl het juist als je ziek 
bent extra belangrijk is om voldoende 
voedingsstoffen binnen te krijgen. 
 
‘Door het ziek-zijn verliezen mensen vaak gewicht’, 
vertelt Ilse Huijbers, diëtist van ZuidZorg. ‘Als het 
eten dan achterblijft, verergert de situatie. Je 
conditie neemt af en je hebt meer kans op 
bijvoorbeeld doorligplekken. Maar het mooie is dat 
het ook andersom werkt: als je goed eet, herstel je 
beter en sneller dan iemand die te weinig eet.’ 
 
Beter worden kost energie 
Ilse vervolgt: ‘Je verwacht het in ons welvarende 
land niet zo snel, maar in 2010 is uit onderzoek 
gebleken dat één op de vier thuiszorgpatiënten 
ondervoed is. Ondervoed wil zeggen dat iemand in 
korte tijd ongewenst veel gewicht is verloren. Het 
gaat daarbij lang niet altijd om dunne mensen. Ook 
mensen met overgewicht kunnen ondervoed zijn. En 
al is overgewicht niet gezond, afvallen als je ziek 
bent is veel erger. Beter worden kost namelijk 
energie en als je niet goed eet, heeft je lichaam die 
energie niet.’ Wat is dan wijsheid? Ilse: ‘Een gezond 
gewicht is altijd het beste. Alleen als je ziek bent is 
een beetje overgewicht gunstiger. Je hebt “wat bij te 
zetten”.’ 
 
Advies van de diëtist  
‘Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om mensen te 
helpen bij gezond eten’, vertelt Ilse. ‘Als u een 
intakegesprek heeft gehad over de gewenste zorg, 
wordt u direct door de verzorgende of 
verpleegkundige gescreend op ondervoeding.  

Wijkzuster in Oerle 

Is er sprake van, of risico op ondervoeding, dan 
brengt de diëtist de mogelijkheden in kaart. Dat 
gebeurt overigens alleen als u het hier mee eens 
bent. We kijken naar voeding die het herstelproces 
kan ondersteunen. En naar de praktische kant: hoe 
de juiste maaltijden geregeld kunnen worden.’ Goed 
om te weten: vanaf 1 januari 2013 is dieetadvies 
weer voor drie uur opgenomen in de 
basisverzekering. 
 
Tips aan tafel 
Ilse: ‘Als er sprake is van ondervoeding, adviseren 
we bijvoorbeeld om vette vis te eten zoals haring, 
volle zuivelproducten in huis te halen en margarine 
te smeren in plaats van halvarine. Ook is het goed 
om zes keer per dag een kleine portie te eten, in 
plaats van drie grotere maaltijden.’ Als eten echt 
een probleem is, kan drinkvoeding een oplossing 
zijn. Die is er in veel varianten. Zo is er 
drinkvoeding met bepaalde eiwitten die de 
wondgenezing bevorderen. Een ander voorbeeld is 
geconcentreerde drinkvoeding, geschikt voor 
longpatiënten die snel moe worden van eten en 
drinken. 
 
Maaltijden aan huis 
‘Soms is het ook handig om maaltijden aan huis te 
bestellen’, vertelt Ilse. ‘Dat is niet alleen handig, 
maar ook gezond. Je kookt nu eenmaal niet zo 
makkelijk één portie boerenkool voor jezelf. Daarbij 
kun je ook dieetwensen doorgeven. Overigens kun 
je die maaltijden ook voor twee of drie keer per 
week bestellen, dat hoeft niet voor de hele week.  
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Zo heb je lekker veel variatie en gemak, aangevuld 
met je eigen kookkunsten, of die van je naasten.’ 
 
Samen eten  
U kunt natuurlijk ook gezellig aanschuiven bij een 
eetpunt. Samen eten smaakt vaak nog lekkerder! In 
Oerle wordt iedere dag om 12.30 uur een warme 
maaltijd gereserveerd in het bewonerscafé van 
Severinus. Dit is een initiatief van SWOVE. Als u 
interesse heeft kunt u bellen met:  
tel. 040–2540066.  
 
Kop koffie 
De diëtist werkt nauw samen met de wijkzusters van 
Oerle: Berry de Lepper en Vivian Olislagers.  
De wijkzusters zijn iedere woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur in de ontmoetingsruimte in  
d’Ouw School. U bent van harte welkom voor een 
kop koffie en een praatje.  

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

 
 
 
Deze maand het  
recept van  
Kay Peters (Feit 2) 
 
 
Gebakken mul met tomaat en 
basilicum  
 
Ingrediënten (voor 4 personen)  
- 4 filets mul  
- scheutje olijfolie  
- 2 tomaten 
- 12 kers tomaatjes  
- 40 gram jonge spinazie  
- 1 takje basilicum  
- 6 eetlepels basilicum pesto  
- 1 takje rozemarijn  
- zeezout 
  
Bereidingswijze 
1. Maak de mul filet schoon met een scherp mes en 
doe er peper en zeezout op 
2. De tomaat in plakken snijden en insmeren met de 
basilicum pesto 
3. De kers tomaten poffen in de oven op 160 graden 
met zeezout en rozemarijn  
4. Leg de gesneden tomaat en de gepofte kers 
tomaatjes op het bord (verspreid) 
5. Verspreid op het bord de basilicum blaadjes 
6. Wok de spinazie heel kort en laat deze goed uit 
lekken in de zeef en leg het op het bord 
7. Dan de mul bakken in de pan met olie (niet te 
lang) en dit op het bord leggen 
8. Als laatste het gerecht afmaken met nog een 
beetje pesto op het bord erbij. 
  
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een 
simpel en smakelijk gerecht is en lekker fris voor in 
de zomer. 
 
Eet smakelijk!  
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan Niek van Campen  
omdat hij net als ik in de horeca werkt . 

Oersmakelijk 

jan1.joosten@kpnplanet.nl 
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Het weekend van 22-23 juni werd 
georganiseerd door de oudste tieners. 
 
We kwamen aan in Wintelre, op een veld waar de 
oudste tieners een kamp hadden georganiseerd. 
De spullen werden uitgeladen en er werd gewacht 
totdat alle tieners er waren. Toen alle tieners er 
waren kon "het feestje" beginnen. 

Er werden grote ballen opgeblazen, waar wij dus  
mee moesten voetballen. Je zat er helemaal in vast. 
Mensen vielen op de kop, maar je werd meteen 
omhoog geholpen. 
Ondertussen waren de andere tieners hun tent aan 
het opzetten. 
Na deze activiteit gingen we in de duinen met verse 
taarten gooien en met verf elkaar bespuiten. Je 
werd helemaal vies. 
 
Ook gingen we volleyballen, dat was heel gezellig. 

Natuurlijk ging iedereen 
meteen douchen toen we 
terug waren. 's Avonds 
kregen we frietjes. 
Daarna was er een 
schuimparty, iedereen was 
uit zijn dak aan het gaan. 
 
's Nachts was er een 

spooktocht; sommigen waren 
doodsbang en sommige vonden 
het geweldig.  
Rond een uur of half 2 was er 
nog een keer een schuimparty.  
De laatste tieners waren er pas 
om 5 uur uit. De rest zat aan het 
kampvuur, lekker warm te 
worden. Later gingen veel 
tieners naar hun tent. 
's Ochtends was iedereen aan 
het ontbijten. Rond een uur of 11 ging iedereen de 
tent opruimen en spullen inpakken. 
 
Bedankt voor het Super Leuke kamp, begeleiders en 
vooral de OUDSTE TIENERS !!! 
Denise Peys en Danielle Schippers, 1e jaars tieners. 

Tieners4Tieners Kamp 

Stichting
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De jubileum rit  

De 10e Oerse Motor ToerTocht 
 
Op zondag morgen 23 juni jongstleden was het weer 
wat onrustig rond het gebouw van d’Ouw School. 
Het was weer tijd voor de Oerse Motor ToerTocht, 
een inmiddels jaarlijks terugkerend fenomeen dat 
ieder jaar meer motorrijders aantrekt. 
De weersvoorspellingen waren op zijn zachtst 
gezegd weinig hoopvol maar tot verbazing van de 
organisatoren kwamen er circa 65 motoren opdagen 
en nog een aantal achteropzitters erbij. 
Het samenkomen vond dit jaar in het Jeugdhuis 
plaats omdat in d’Ouw School een beduidend 
rustiger en stiller evenement plaatsvond, namelijk 
een postzegelbeurs. We hebben ons best gedaan de 
kleine papiertjes niet met onze uitlaten van tafel te 
blazen. 
Zoals gebruikelijk stond in de d’Ouw School koffie en 
Multivlaai al klaar en konden de navigatie-systemen 
ingeladen worden en na gezellig weer sterke 
verhalen te hebben uitgewisseld werd er 
gezamenlijk in één grote optocht gereden naar de 
poort van het militaire rijopleidingscentrum VOT, 
gelegen aan de Oirschotsedijk/Lansard. 

Middels veel hulp van eerste Luitenant van Gils 
hadden wij dit jaar de toestemming van het 
Ministerie van Defensie gekregen om met de rijders 
van OMTT , na een interessante uitleg, wat rondjes 
te rijden op dit instructieveld.  

Op het veld 
waar op 22 km 
asfalt allerlei 
weg-
omstandig-
heden zijn 
nagemaakt, 
kan zodoende 
met alle op 
wielen en 
rupsbanden 

bewegende voertuigen geleerd en geoefend worden. 
Wij hebben er mogen rijden en alle 
verkeersomstandigheden inclusief meerdere steile 
hellingen uitgeprobeerd en iedereen was geslaagd, 
dank u heer Van Gils. 
Daarna gingen we in kleinere of grotere groepen op 
weg om de ontzettend mooie route te rijden die ons 
langs heel veel schitterende dijkwegen (onze 
hobby!) leidde. Sommigen rijders lukte het om 
tussen de 
buien door 
te rijden 
andere 
kregen op 
het laatst 
nog een 
koude 
douche maar 
een heel 
leuke rit was 
het ondanks 
die druppels toch geworden en zonder ongelukken 
kwam iedereen weer terug. 
Daarna was er in d’Ouw School weer de traditioneel 
gezellige BBQ met Van de Sande vlees en werden de 
Motomoda-kado’s verdeeld aan degenen die er 
aanspraak op konden maken met als klapstuk de 
verkiezing van Oerse Motorrijder van het jaar 2013. 
Dit jaar kwam die bij een buurman uit Wintelre = 
Tiny Stroosma, terecht, deels voor zijn hulp aan ons 
bij het werken met navigatiesystemen, deels om de 
pech die hij dit jaar te verwerken kreeg bij het niet 
kunnen afmaken van zijn levensrit, wat te 
verzachten. 
Het was een heel leuke dag, die goed verliep en nu 
is het weer een jaartje rustig met motoren in Oers, 
alle deelnemers en helpers heel erg bedankt!  
 
Egbert Daal-Rinus Hazenberg-Martijn van Balen-
Johan van Kessel- Bob van Soolingen SR& JR 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Gilde Sint Jan Baptist 
huldigt 4 jubilarissen 

Op het moment dat u deze Koers leest is het al 
weer even geleden dat we rond de tafel 
hebben gezeten met de jubilarissen van het 
Gilde Sint Jan Baptist. Op 24 juni vierde het 
Gilde haar jaarlijkse Patroonsdag. En op deze 
dag zijn ook de 4 jubilarissen gehuldigd. Voor 
u en voor ons zeker de moeite waard om hier 
nog eens uitgebreid bij stil te staan. 
door: Miranda van Vlerken 
 
Bij het Gilde Sint Jan Baptist zijn de volgende 
jubilarissen gehuldigd:  
• Louis van Dooren - 50 jaar lid  
• Jan Meulenbroek - 25 jaar lid  
• Jan van Selst - 25 jaar lid 
• Martijn Vorstenbosch - 25 jaar lid 
We hebben drie jubilarissen gesproken, helaas kon 
Jan van Selst er niet bij zijn. 
 
Patroonsdag 
We gaan even terug naar maandag 24 juni.  
's Morgens vroeg om 9.00 uur zaten ze al met z'n 
allen in de kerk, de mannen van het Gilde Sint Jan 
Baptist, om de patroonsdag te vieren van hun 
beschermheilige Sint Jan d'n Doper.  
Na de mis volgt "d'n trek"naar het Gemènt in 
Zandoerle waar gevendeld wordt. Dan drinken ze 
een kop koffie bij de Dorpsherberg en lopen weer 
terug naar school om daar, rond 12 uur een 
vendelgroet te brengen. Daarna mogen ze even 
genieten van een koffietafel die plaats vindt in de 
gildekamer Café/Restaurant “Oers gezellig”.  

Het interview 

Daar is Louis van Dooren gehuldigd door dhr. Felix 
Crooymans, voorzitter van het dagelijks bestuur van 
de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. 
Louis van Dooren kreeg “Het gouden schild van 
Kring Kempenland” uitgereikt voor zijn 50-jarig 
jubileum. Jan van Selst, Jan Meulenbroek en Martijn 
Vorstenbosch kregen daar de zilveren schildjes 
uitgereikt voor hun 25-jarig jubileum. 

Vroeger 
De jubilarissen kijken graag terug op de afgelopen 
jaren. Louis van Dooren begint te vertellen. "Mijn 
vader was gildebroeder bij Sint Jan Baptist en toen 
hij overleden was, vroeg Jan de Mulder (=Jan de 
Kort) mij of ik bij 'de Guld' wilde komen.  
Toen was ik 18 jaar, we hadden nog geen uniform 
en we gingen met onze gewone kleren naar 'de 
Guld'. De zwarte pakken kwamen pas veel later. En 
vroeger deden we ook mee met de optochten van 
Gildedagen bij andere Gildes in de Kempen.  
We hadden vroeger altijd 2 Gildedagen. Dat begon 
op de 23e juni met het Leukenvogel schieten, de 
volgende dag (de 24e) was de eerste Teerdag. Dan 
moesten we om 7 uur in de kerk zitten en die dag 
ging door tot laat in de nacht. De 25e juni moesten 
we er zijn voor de tweede Teerdag. De meeste 
boeren hadden hier wel moeite mee, want die 
sliepen bijna niet omdat ze 's morgens vroeg ook 
nog moesten melken. En vroeger werd er tijdens de 
teerdagen helemaal niets gegeten. Dat kwam pas 
veel later. Jan de Mulder (= de Kort) die heeft het 
eten ingevoerd. Eerst met een half varken, maar 
later werden dat koteletten.  

Louis van Dooren (50 jaar lid) gehuldigd door  
Dhr. Felix Crooymans 

Het gilde in vroeger tijden voor het toenmalige 
Café de Kers. De vader van Louis van Dooren staat 
ook op deze foto. 
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Koningsvogel 
Martijn Vorstenbosch, 34 jaar, is heel jong lid 
geworden. Hij is begonnen met het dragen van de 
Koningsvogel. Martijn vertelt: "Dat wordt meestal 
gedaan door het jongste Gildelid. Als er die niet is 
dan vragen we het aan een zoontje van een Gildelid. 
Die vogel wordt gedragen naar de kerk omdat deze 
gewijd moet worden in de kerk voordat hij naar 
beneden geschoten wordt." Martijn is erbij gekomen 
als vendelier en loopt nu gewoon in het zwarte pak.  

Koningschieten 
Jan Meulenbroek (65 jaar) vertelt verder. "Na het 
Koningschieten gaan we vaak met z'n allen de 
koning thuis ophalen en hij trakteert ons dan 
meestal op wat bier en vlaai of zo. Dat is altijd wel 
gezellig. Dan gebeurt er altijd wel iets. Toen we bij 
Frans de Crom thuis waren bijvoorbeeld, zijn we met 
onze pakken aan in het zwembad gesprongen. Het 
was toen ook zo warm!" 

Louis: "Ik ben vroeger Bouwman geweest en heb 
ook de Koningsvogel geschoten. In 1984 was ik 
Koning en ik ben daarna ook nog eerste, tweede en 
derde deken geweest. Alle drie mijn zonen waren 
destijds ook bij 'de Guld'. En nu zijn er nog steeds 2 
lid, één als vendelier en één op de trom." 
 

 
Kruisboogschieten 
Martijn: "Omdat er binnen 'de Guld' op een gegeven 
moment geen animo meer was voor het geweer 
schieten en omdat we weer graag actieve mensen 
binnen 'de Guld' wilden hebben, heeft ons pap (Tiny 
Vorstenbosch) het kruisboog schieten 
geïntroduceerd. Ik ben er via ons pap bijgekomen, 
eerst als vendelier, maar op een gegeven moment 
ben ik van het vendelen ook overgestapt naar het 
kruisboog schieten. Dat was ook makkelijker want 
met de Gildefeesten moet je een vaandel meenemen 
en een kruisboog. En als je dan een wedstrijd 
gevendeld hebt en je moet daarna meteen kruisboog 
schieten dan ben je eigenlijk te moe. Dus toen heb 
ik besloten om me volledig op het kruisboog 
schieten te richten. Jan Meulenbroek doet dat ook 
en zo zijn we nu met een groepje van bijna 10 man. 
Wij zien elkaar ongeveer 2 keer in de maand op 
zondag. We gaan naar wedstrijden in de Kempen. 
Als je wilt kun je in de zomer bijna elke week 
schieten. In de winter is er een aparte competitie. 
Wij schieten ook voor de Kring. Dat zijn 5 
wedstrijden per jaar. Daar wordt het klassement 
mee bepaald. B-klasse zijn de beginners, de A-
klasse komt daar boven en de ere-klasse zijn de 
topschutters, daar valt Jan nu onder. Ikzelf wissel 
nogal. De ene keer zit ik in de Ere-klasse en dan 
weer in de A-klasse." 
 

Martijn Vostenbosch gehuldigd voor 25 jaar 
lidmaatschap door Dhr. Felix Crooymans. 

Jan Meulenbroek gehuldigd voor zijn 25 jaar 
lidmaatschap van het Gilde 

Gilde 1984 met als Koning Louis van Dooren, 
Koningin Elly van Dooren. Hun 3 zoons staan ook 
op de foto, een ervan houdt de Leukenvogel vast. 
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Leukenvogel schieten 
Jan Meulenbroek: "Jan van Selst schiet alleen met 
een jachtgeweer. Als we op de leukenvogel schieten 
dan gebruiken we een flambère en een jachtgeweer 
(hagelgeweer) wordt gebruikt tijdens het koning 
schieten (eens in de 3 jaar). Helaas wordt de 
wapenwet steeds strenger dus we weten niet hoe 
dat straks gaat lopen. Maar we proberen de traditie 
hoog te houden." 
 
Dansen en zingen 
Louis: "Vroeger hadden we ook de traditie dat er 
gedanst werd. Tijdens de uitwisselingen met andere 
gildes deden wij mee met danswedstrijden. Er werd 
ook veel gekaart.  
Bij onze eigen Gildedagen hebben we ook veel 
gedanst en de polonaise gelopen. Toen werd er ook 
vaak spontaan bij gezongen. Driekske Aarts zong 
bijvoorbeeld altijd het liedje van 'Sabrina uit de 
Dessa' of zoiets. Dat was echt geweldig. Dat kon hij 
echt goed. Daarna volgde meestal Jan de Crom nog 
met zijn zelf bedachte liedje over 'Sint Nicolaas'. Dat 
was echt heel gezellig. 
Al met al heb ik, zeker vroeger met Jan de Crom, 
Jan de Mulder (= de Kort), Frans Kelders en Marten 
van de Loo, een zeer gezellige tijd gehad bij 'de 
Guld'." 
 
Excursies 
Louis gaat verder: "Vroeger werden er ook excursies 
georganiseerd. We zijn op excursie geweest bij 
Heineken en Hertog Jan. En destijds zijn we ook nog 
naar de Koningin geweest.  
'Willem Olie' (Olieslagers) had zijn eigen 
'drinkkruikske' bij. Hij was altijd erg zuinig op zijn 
kruikske. Toen we in het Gildehuis terug waren had 
er iemand zijn kruikske voor de wielen van de bus 
gelegd en wij riepen: "Hé Willem, daar gaat je 
drinkkruikske!" En de bus reed er zo overheen." 

 
Tradities 
Jan: "Tradities zijn altijd in stand gebleven en zullen 
niet snel veranderen. Het Gilde bestaat voornamelijk 
uit traditionele aangelegenheden. Buitenstaanders 
kijken daar vaak vreemd tegenaan. De Gildes in 
andere dorpen bestaan voornamelijk uit oudere 
mannen. Maar dat is hier in Oers niet. Nu we het 
Gildehuis hebben zullen daar meer vergaderingen 
gaan plaatsvinden." Martijn vult hem aan: "op 
donderdagavond is er voortaan ook een open avond. 

Mensen kunnen dan komen kruisboog schieten, 
geweer schieten, kaarten of gewoon een potje bier 
drinken en wat buurten. Mensen die lid willen 
worden kunnen dan eens langskomen om te kijken 
of het iets voor hen is." 
Jan Meulenbroek: "We gaan niet actief leden werven 
hoor. Meestal loopt het via, via. Mijn broers zijn er 
allebei al 40 jaar bij en door hun ben ik er ook weer 
bij gekomen. Je moet wel in Oerle wonen om lid te 
kunnen worden. Als je daarna verhuisd mag je wel 
lid blijven."  
 
Gildebroeder Vekemans 
Martijn: "We denken met plezier terug aan pastoor 
Vekemans. Hij was een gezellige Gildebroeder en 
stond gewoon tussen de mensen. Op het laatst, toen 
zijn gezondheid al heel slecht was, beloofde hij ons 
nog een vaatje bier. "Maar", zo grapte hij: "dat 
krijgen jullie pas als ik onder de grond lig, hoor. 
Want anders laten jullie straks mijn kist nog 
vallen." (Als een gildebroeder sterft wordt de kist 
namelijk altijd door gildebroeders de kerk in 
gedragen!) Louis van Dooren vult hem aan: "Toen 
Vekemans de mis nog deed waren we in een half 
uurtje klaar, die wist wel hoe het moest. Die liet de 
mis echt geen uur duren hoor!" 
 
In onze gedachten 
Jan Meulenbroek: "We willen nog graag vermelden 
dat we met plezier terugdenken aan 2 Gildebroeders 
die helaas overleden zijn. André Verspeek en Adje 
van Beers zijn altijd in onze gedachten. Adje van 
Beers was een echte gangmaker. Hij had een vast 
gezegde: "Als het niet kan zoals het moet, dan moet 
het maar zoals het kan!" En dat wordt regelmatig 
nog door ons gebruikt." 
André Verspeek en Adje konden bijna alles geregeld 
krijgen. Als Ad zei: "ik doe dat", dan hoefde je er 
ook niet meer op terug te komen, dan gebeurde het 
gewoon, klaar! André was dezelfde. Hij was ook de 
grote motor achter de nieuwbouw van de Schuilhut; 
ons nieuwe Gildehuis. Dré had al gelijk alles op 
papier staan, hij was uitvoerder bij Groenen en zei: 
"dat en dat regel ik wel". Toen hij plotseling weg viel 
moesten wij het overnemen. Voor ons waren dat 
mensen van onschatbare waarde en dat willen we 
nog graag gezegd hebben."  

Vendelgroet van het Gilde op 't Gemènt. 
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ZATERDAG 14 SEPTEMBER  
OPENING OERS KERMIS 

 
 
Hallo jongens en meisjes, 
 
a.s. Zaterdag 14 september is het weer zover; dan 
gaat de kermis in Oerle van start. 
 
Samen met jullie willen we de kermis op een leuke 
manier openen. 
Om 18.00 uur verzamelen we traditioneel op het 
schoolplein met alle Oerse kinderen van de 
basisschool en peuterzaal en natuurlijk jullie ouders. 
Dan lopen we in optocht achter de harmonie aan 
naar het kermisplein, waar we gezamenlijk de 
kermis gaan openen. 
Voor alle kinderen die meelopen én de kermis mee 
openen, is er een leuke kermisverrassing. 
 
Tot zaterdag 14 september 18.00 uur op het 
schoolplein, wij rekenen op jullie !! 
 
Openingscomité kermis 2013 

De opening van de kermis wordt mogelijk gemaakt door 
Rabobank Oerle-Wintelre, Dorpsvereniging Oerle, 
Harmonie St. Cecilia en korfbalvereniging BIO. 

Kermis in Oerle Extra handen nodig 

Extra handen nodig in Veldhoven! 
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen 
denken aan een rolstoel en een spierziekte. De 
chronische ziekte, die het zenuwstelsel 
aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen 
af. Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het 
Nationaal MS Fonds. 
 
In november wordt de MS Collecte met zo’n 73 
collectanten in Veldhoven georganiseerd. “Wij zijn 
dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij 
iedere voordeur aan te bellen, zijn er zeker 185 
collectanten nodig”, zegt Pamela Zaat, coördinator 
bij het MS Fonds.  
 
Pamela is sinds 2006 actief voor het Nationaal MS 
Fonds en is landelijk verantwoordelijk voor de 
organisatie van de MS Collecte.  
“Als iemand de diagnose MS krijgt, ben je in het 
begin vooral bang. Veel mensen denken nog dat je 
dan altijd in een rolstoel komt. De meest 
voorkomende vorm van MS is “relapsing remitting”, 
dat betekent dat er wel periodes zijn waarin je 
minder kunt, maar dat dat ook weer verbetert.” 
 
Pamela is blij met de landelijke inzet van zo’n 
11.000 collectanten die hun steentje bijdragen aan 
de MS Collecte. “De oorzaak van MS is nog steeds 
onduidelijk. Geld voor voorlichting, ondersteuning 
van mensen met MS en onderzoek is zo ontzettend 
belangrijk.” 
 
Extra handen gezocht 
“Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in Veldhoven. 
Het zou mooi zijn als we daadwerkelijk bij elke 
voordeur kunnen aanbellen.“ 
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, 
pamela@nationaalmsfonds.nl of via 010-5919839 
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl 
De collecteweek is van 18 t/m 23 november.  
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

 
De directie van Memore uitvaartverzorging bestaat 
uit Marco Herben. Hij verzorgt al 11 jaar 
grafmonumenten en sedert 1,5 jaar verzorgt hij met 
zijn onderneming uitvaarten. Hij is opgegroeid 
binnen de grafische sector. 

Memore uitvaartverzorging is kenmerkend; 
authentiek en zorgzaam. Verzorgt de begeleiding 
van de uitvaart tot en met een eventueel 
grafmonument of as-bestemmingen. 
Wij zijn een bedrijf voor mensen die één 
aanspreekpunt waarderen tijdens de ondersteuning 
van de nabestaanden. 
Creatief en informatief worden de uitvaartdiensten 
ceremonieel afgestemd waarbij het overzicht 
bewaakt wordt.  

Advertentie in de spotlight 
Authenticiteit en een afgestemde prijsstelling 
worden continu bewaakt om de juiste balans te 
krijgen tussen de diensten die worden geleverd en 
de kosten. 
 
Als uitvaartverzorger verzorgt Marco de laatste 
verzorging en de opbaring. Vaak samen met de 
familie, neemt hij de papieren regeltaak voor de 
uitvaart op zich en zorgt hij dat de invulling van de 
dag van de uitvaart tot in de puntjes is uitgewerkt.  
 
Marco nodigt u uit zijn website www.memore.nl te 
bekijken om u meer achtergrond informatie te 
geven. 

Marco Herben, directeur Memore 
Uitvaartverzorging. 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Duidelijk een oude en lang niet zo mooi als hij, dat 
zag hij meteen. 
Maar die oude relaxstoel kon hem wel vertellen dat 
hij in een caravan terecht gekomen was. Een plek 
waar mensen naar toe kwamen om van hun vrije 
tijd te genieten. 
Nou, het leek Relaxstoel geweldig om mensen in hun 
vrije tijd te laten genieten. 
 
En inderdaad, de eerste tijd was het ook zo. 
De man en de vrouw kwamen regelmatig en bijna 
elke avond zat de vrouw op de bruine relaxstoel, die 
dan verrukt zachtjes heen en weer draaide op zijn 
vijf tenige poot. 
Hij genoot omdat hij voelde dat de vrouw het fijn 
vond om op hem te zitten. 
 
Maar opeens was het gedaan met de pret! 
De man en de vrouw kwamen niet meer en 
Relaxstoel moest het doen met als enig gezelschap 
de zwart leren relaxstoel, waar de man altijd op zat. 
En die stoel vertelde dat het vaker zo was dat de 
mensen een poos niet kwamen in de caravan. 
Maar dit keer was het anders, het duurde langer dan 
gewoonlijk! 
 
Toen uiteindelijk de vrouw weer kwam, was de man 
er niet bij en de vrouw bleef ook niet lang, dus 
Relaxstoel kon niet genieten zoals hij gehoopt had. 
 
Er volgde een saaie tijd tot die dag dat de vrouw 
kwam om hem op te halen en weer mocht hij in de 
auto die hij nog kende van de vorige keer. 
Na een lange rit werd Relaxstoel in delen de auto 
uitgedragen en via een soort bewegend kamertje 
naar boven gebracht. 
 
En nu staat hij hier!  
In een kamertje met volop licht en als gezelschap 
een bank en een wand vol boeken. 
De zon komt door de ramen naar binnen en 
Relaxstoel geniet! 
Oh, zou het alle dagen hier zo zijn??? 
Als dat zo is, dan staat hem een heerlijke tijd te 
wachten, want hij voelt dat de vrouw al meteen 
weer plaats op hem neemt en een tevreden zucht 
slaakt. 
 
Thea. 

Wauw! Dit is een lekker plekje!!! 
Relaxstoel kijkt verrast naar de 
plaats waar hij nu gekomen is. 
Heel iets anders dan de vorige 
plaatsen waar hij gestaan heeft! 
De zacht bruine stoel denkt even 
terug aan waar hij eerst was en 
dan dus niet het laatste plekje, 
maar aan de plek waar hij te koop 
werd aangeboden. 
 
Het was een grote ruimte vol met allerlei andere 
stoelen, tafels en dat soort zaken. En Relaxstoel 
voelde zich er een beetje verloren en toch ook weer 
opgesloten. Hij hoopte niet dat hij daar lang zou 
moeten verblijven. Alle stoelen en tafels deden hun 
best om er zo mooi en gemakkelijk mogelijk uit te 
zien en elke keer wanneer een van hen verkocht 
werd waren de anderen jaloers, dus een echt fijne 
stemming heerste er niet op die plek. 
 
En toen op een dag gebeurde het!  
Een man en een vrouw kwamen de zaak binnen en 
de vrouw liep al meteen op Relaxstoel af. 
“Ja dit lijkt me wel iets.” hoorde hij de vrouw 
zeggen, terwijl hij voelde dat zij zich op zijn zachte 
zitting zette. 
En Relaxstoel voelde zich warm worden tot achter 
op zijn rug. Zou dit zijn dag worden??? 
Hij voelde hoe de vrouw hem in beweging zette. Een 
beetje op zijn zitting heen en weer draaide en zijn 
rug voorzichtig naar achteren boog. 
Ohhhh, dit zou wat kunnen worden!!! Iemand die zo 
met hem omging, die wilde hij graag dienen. 
 
En ja hoor … die dag was het geluk met Relaxstoel, 
want hij mocht mee met de man en de vrouw. 
Trillend van de zenuwen wachtte hij in de auto af 
waar hij naar toe gebracht zou worden. 
En wat was hij verrast toen hij een heel klein huisje 
werd binnengedragen en daar in een kleine kamer 
werd neergezet naast een andere relaxstoel. 

Overpeinzingen 
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Beste lezer, 

Graag wil ik mijn ervaringen met jullie delen en het 
via dit artikel onder de aandacht brengen.  
Mijn naam is Nicole van Selst en net als jullie een 
dorpsgenoot. 

In de week van 07-07-2013 ben ik samen met een 
klusteam van vrijwilligers, afgereisd naar voormalig 
Oost-Duitsland. Wij hebben daar gewerkt aan een 
groot project voor Stichting Een Nieuwe Start.  

Daar hebben wij gewerkt in het pand dat heet  
Villa Welkom. Villa Welkom is een groot, authentiek, 
monumentaal pand uit 1905. Het pand heeft als 
gerechtsgebouw gediend, en er is nog veel van die 
sfeer terug te vinden.  

In de jaren 60 is het omgebouwd tot verpleeghuis. 
Momenteel wordt er hard gerenoveerd om er  
22 appartementen en kamers in te maken. Het pand 
heeft 5 verdiepingen en de eerste verdieping is al 
ver gevorderd. 

De doelstelling van de stichting is dat men in  
Villa Welkom rust en herstel kan vinden. Dit voor 
mensen met onzichtbare geestelijke- en / of 
lichamelijke beperkingen.  
Men kan hierbij denken aan aandoeningen zoals, 
Burn-out, depressie, fibromyalgie, ME/CVS, 

Stichting ENS 

chronisch vermoeid, of een rouwproces dat je 
moeilijk kunt verwerken. 

Men kan hier voor een kortere of langere periode 
verblijven en met lotgenoten heerlijk en ontspannen 
van de afwisselende natuur genieten. Daarnaast 
worden er in de toekomst workshops gegeven op 
allerlei gebied. De stichting richt zich ook op 
dagactiviteiten voor de gasten. Alles mag en alles 
kan, dit in het tempo dat men aankan. Er zijn geen 
verplichtingen. 

Stichting een nieuwe start is nog jong en heeft nog 
geen financiële buffer. Daarom zijn zij op zoek naar 
meubilair, servies, beddengoed, bouwmaterialen 
zoals verf en behang, maar ook tuindecoratie wordt 
ook erg gewaardeerd. Ook kleding, speelgoed en 
andere dingen kunnen ze gebruiken om de minder 
bedeelde in Nederland en Duitsland te helpen. 

Voel jij je geïnspireerd en betrokken? Wil jij een 
steentje bijdragen aan een nieuwe start voor 
mensen met bovenstaande aandoeningen? 

Help jij mee met de inrichting van de 
appartementen en kamers? Laat het mij of de 
stichting weten of laat een berichtje achter. 

Bedankt 

Met vriendelijke groet,  
Nicole van Selst 
nicolevanselst@chello.nl 

info@stichtingens.nl  
KVK 52776891, bankrekening 1362 27 228 

Villa Welkom 
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Samen staan we sterk! 
U wordt toch ook lid? 

Vroeger werden de belangen van Oerle op fantastische wijze vertegenwoordigd door het Wijkplatform en 

Oerle Wordt Weer Oers (OWWO). Deze zijn nu samengevoegd onder de naam ‘DorpsVereniging  

Oerle’, de belangenorganisatie voor Oerle en haar inwoners. We willen samen met u de leefbaarheid  

van Oerle beschermen en verbeteren. We willen een gesprekspartner zijn voor de gemeente en an-

dere overheden en organisaties. Een serieuze gesprekspartner waar men niet omheen kan.  

En daarvoor hebben we uw steun nodig, want samen staan we sterk! 

Wat hebben we al  
gerealiseerd? 

 

− Het dorpsontwikkelingsplan, met subsidie van de 
provincie. Het centrum is opnieuw ingericht, de 
basisschool ingrijpend verbouwd, schuilhutten in 
het buitengebied, een website voor Oerle, 
ontmoetingshekken op 4 plaatsen. 

− De wijkzuster is terug in Oerle. 
− Een ontmoetingsruimte in d’Ouw School die 

iedere dag open is. 
− De starterswoningen worden nu eindelijk gebouwd. 
− Het verkeersluw maken van de dorpskern. 
− Buurtpreventie in bijna heel Oerle, i.s.m.  
 Politie en Stimulans. 
− Overleg met de horeca in Oerle, om overlast te 

voorkomen. 
− Fysiotherapie in het dorp. 
− Een recreatievisie voor Oerle en het buitengebied. 
− Plaatsing van informatieborden bij binnenkomst 

van het dorp.  
− Jaarlijkse nieuwjaars- en 

verenigingsbijeenkomsten. 
− Bijdrage geleverd aan het fotoboek over Oerle 

“Witte Nog” . 
− Aanzet gegeven voor de oprichting van  

Boergondisch Oers. 
− Het mogelijk maken van de ontwikkeling van d'n 

Oerse Hoop, enzovoort. 

Welke wensen hebben we  
voor de komende 5 jaar? 

 

− Een zorgcentrum in Oerle, in het KI-gebouw, 
met een huisarts, een prikpost, etc. 

− Zorgwoningen rondom de KI, zodat ouderen in 
Oerle kunnen blijven wonen. 

− Kleinschalige woonvormen voor dementerenden  
 in Oerle. 
− Een winkel voor de eerste levensbehoeften. 
− De kerk in Oerle behouden of daar een zinvolle 

invulling voor vinden. 
− Nieuwe bewoners in de nieuw te bouwen wijken 

integreren in de Oerse dorpscultuur en aansluiting 
laten vinden bij ons bloeiende verenigingsleven. 

− Het opknappen van fiets- en wandelpaden in de 
bossen van Oerle, Zandoerle en Toterfout. 

− Wandel- en fietsroutes vanuit het dorp naar het 
buitengebied, bijvoorbeeld ‘Ommetje Oerle’.  

− Stimuleren van verenigingsleven en 
vrijwilligerswerk in Oerle. 

− Beter openbaar vervoer. 
− Opknappen van de wegen in het buitengebied, de  

St. Janstraat, Zandoerleseweg en Oude Kerkstraat, 
tot aan de nieuw aangelegde rotondes.  

− Het terugbrengen van de verkeersbelasting van het 
historische Zandoerle. 

− En natuurlijk wat u belangrijk vindt! 

Om bovenstaande wensen te kunnen realiseren heeft DorpsVereniging Oerle leden nodig. Het zou mooi 
zijn als alle huishoudens van Oerle lid worden zodat we naar de politiek toe kunnen spreken namens 
heel Oers. Zo kunnen we daadkrachtig optreden! 
 

Per huishouden kost een lidmaatschap slechts € 5,= per jaar. Met het geld steunen we allerlei bestaande 
en nieuwe initiatieven van Oerse verenigingen en houden we jaarlijks (of indien nodig) een dorpsoverleg 
waar u als lid van harte welkom bent en waar u ook echt inspraak heeft. Bovendien houden we u regel-
matig op de hoogte via de Koers van Oers, Oerle.info en/of per e-mail. 



20 

AANMELDFORMULIER  
 

DorpsVereniging Oerle 
 
Ondergetekende, Naam: ……………………………………………………………………………………… 

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

  Postcode: …………………………. Plaats: ………………………………………… 

  E-mailadres: …………………………………………………………………………… 

wordt lid en machtigt DorpsVereniging Oerle om met ingang van 2014  
jaarlijks € 5,= af te schrijven van:  

bank/girorekening: ……………………………… Handtekening: …………………………………………… 

(u kunt altijd tussentijds uw lidmaatschap opzeggen) 

"

 
Voorzitter: 
Carla Schippers 
Boonberg 18 
5507 NR Veldhoven 
 

 
 
Secretaris: 
Jos van Haren 
Welle 32 
5507 NX Veldhoven 
 
 
 
 
Penningmeester: 
Wim Luijkx 
Feit 43 
5507 MC Veldhoven 
 

 
Bestuurslid: 
Frans Loijen 
Janus Hagelaarsstraat 13 
5507 LW  Veldhoven 
 
 
 
Bestuurslid: 
Miranda van Vlerken 
St. Janstraat 50 
5507 ND Veldhoven 
 
 
 
 
Bestuurslid: 
Harry van der Zanden 
Kleine Vliet 1a 
5507 PX Veldhoven 

We verzoeken u het hieronder staande aanmeldformulier volledig ingevuld en voorzien van handtekening in de 
brievenbus te doen van een van de bestuursleden of te deponeren in de gele brievenbus van d’Ouw School. 

Bestuursleden DorpsVereniging Oerle: 

Samen staan we sterk! 
U wordt toch ook lid? 



21 

Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

Iedereen bedankt! 

Boergondisch Oers  
bedankt iedereen 
 
Lieve mensen uit Oerle, het lijkt 
alweer lang geleden maar op menig feestje wordt 
nog druk nagepraat over Boergondisch Oers in 
Rosso. Wat hebben we een geweldig dorpsfeest 
achter de rug! Na een week van opbouwen, 
sjouwen, spelletjes voorbereiden, inrichten en 
repeteren begon het feest op vrijdagavond met de 
Pubquiz. Dit was een doorslaand succes. Er deden 
meer dan dertig teams mee en daarmee was de tent 
meteen gevuld. De sfeer was top! De Pubquiz werd 
gewonnen door het team van de Harmonie, de 
Oerse herriemakers. De tweede prijs was voor de 
Oerse Mannen en Vrouwen en de derde prijs voor de 
Slikkers. Daarna kwamen we met z’n allen in een 
zinderende show terecht. De opkomst van 
Boergondisch Oers was er een om kippenvel van te 
krijgen. De zaal kleurde rood, vol wapperende, 
Brabantse vlaggen en ‘love was in the air’. De Nacht 
van de Liefde was een groot succes. 
 
Op zaterdagmiddag verzamelden zich alle Oerse 
kinderen voor de Dag van de Lach. Ze genoten van 
alle spelletjes op het veld, lekker in het zonnetje (de 
enige twee zonnige dagen in juni bleek achteraf….). 
De workshop Clownerie was te schattig voor 
woorden en de kleintjes vonden het prachtig. De 
kinderen van de bovenbouw maakten komische 
strips die heel grappig en inventief waren. Ook het 
‘netjes’ georganiseerde volleybaltoernooi was een 
groot succes. De barbecue liep als een trein, was 
heerlijk, en goed verzorgd door de Oerse horeca. Na 
de prijsuitreiking zorgde Zomaar een Bandje voor 
een swingende, afsluitende party. 
 
Het waren twee fantastische dagen. Waar moeten 
we beginnen met bedanken? Het was één grote co-
productie, zonder jullie hulp is Boergondisch Oers 
niet mogelijk. Oerle bedankt ‘We love you’! 
 
Stichting Boergondisch Oers 
Voor foto’s en uitslagen prijsuitreiking zie 
www.boergondischoers.nl 

Vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk door burgemeester Mikkers 

bij zwemclub ’t Zeepaardje. 

Zwemclub ’t Zeepaardje is een onderdeel van Sien, 
oudervereniging voor mensen met een 
verstandelijke beperking.  
 
Zwemclub ’t Zeepaardje bestaat al sinds 1971 en in 
de loop der jaren is haar doelstelling veranderd. 
Waar we eerst alleen toegankelijk waren voor leden 
van de oudervereniging zijn we gegroeid naar een 
club waar iedereen welkom is die niet kan of mag 
deelnemen aan het gewone recreatiezwemmen. 
Voor de familie van onze deelnemers is er de 
mogelijkheid om mee te doen met het zwemmen.  
Bij deelnemers waar het mogelijk is wordt gewerkt 
naar het halen van een zwemdiploma, bij anderen 
blijft het bij een watervrij worden. Deze deelnemers 
worden begeleid door 15 vrijwilligers waarvan 
sommigen al meer dan 25 jaar vrijwilliger zijn. 
 
We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers. Nieuwe 
deelnemers mogen zich ook altijd melden. 
We zwemmen elke zaterdag van 10.50 tot 11.40 uur 
in zwembad den Ekkerman in Veldhoven. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Kitty Tholen, 040-2051642 of 
kittytholen@gmail.com 
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Overzicht behaalde punten Pub Quiz Boergondisch Oers 7 juni 2013    
          
   Foto       

   Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde Totaal 
 Naam  1 2 3 4 5 6  
          

      1  Oerse herriemakers (St Cecilia)        8,0         9,0         9,0         8,5         6,5         8,5            49,5  
      2  Oerse vrouwen en mannen        9,0         8,0         7,0         8,0         7,5         7,5            47,0  
      3  Slikkers         8,0       10,0         6,0         8,0         8,5         6,0            46,5  
      4  t Koppel         8,0         7,5       10,0         6,0         7,5         6,5            45,5  
      5  #yolo         8,0         8,0         8,0         5,5         7,0         8,5            45,0  
      6  Paleisjes         7,0         7,5       10,0         5,5         7,5         7,0            44,5  
      7  Marja's team        7,5         8,0         7,5         6,5         6,0         9,0            44,5  
      8  t Gemengd clubke        7,5         9,0         8,0         6,0         6,0         6,5            43,0  
      9  Ga de mee naar Oers        6,5         7,0         9,0         8,0         8,0         4,0            42,5  
    10  RKVVO dames        5,5         7,0         9,5         5,5         8,0         7,0            42,5  
    11  Bij elkaar geraapt zooitje        7,0         8,0         8,5         7,0         6,5         5,0            42,0  
    12  t B-team         8,0         8,0         7,0         5,0         8,5         5,0            41,5  
    13  Team Nannie        8,0         8,0         7,5         5,0         7,5         5,5            41,5  
    14  Veld 2         8,5         5,5         9,5         6,0         7,5         4,0            41,0  
    15  Oers 3         6,0         8,5         9,5         3,0         7,5         6,5            41,0  
    16  Molenbakker        6,0         6,5         8,0         6,0         8,0         6,5            41,0  
    17  Koers van Oers        6,0         6,0         8,0         4,5         7,5         8,0            40,0  
    18  Wat dannn        8,0         6,5         6,0         6,0         6,5         6,5            39,5  
    19  de LOLliequizzers        5,0         6,0         9,5         6,0         5,5         6,0            38,0  
    20  Mannen avond        7,0         6,0         8,5         4,5         6,0         5,0            37,0  
    21  The Lady's        6,5         6,5         7,5         4,5         7,0         5,0            37,0  
    22  Korrel 1         8,0         5,5         8,5         4,5         5,0         5,0            36,5  
    23  de Knippers        7,0         7,0         8,0         3,0         7,5         3,0            35,5  
    24  Niet arrogant, gewoon beter        7,5         6,5         6,5         4,0         6,0         4,5            35,0  
    25  Oerse bikers        6,0         5,0         6,5         5,5         5,5         6,0            34,5  
    26  d'Aow Oerse        3,0         6,5         6,0         5,0         5,0         8,5            34,0  
    27  Vakantiecomité Oerle        3,5         5,5         6,5         6,0         6,0         5,0            32,5  
    28  F4         6,5         6,0         4,0         2,0         5,5         6,5            30,5  
    29  Weten alles beter        5,0         6,5         5,0         4,0         5,5         4,5            30,5  
    30  Sgon vrouwkes        6,5         2,5         4,0         3,5         4,0         9,5            30,0  
    31  Eetcafé de Kers        7,0         6,0         3,0         4,0         6,0         2,0            28,0  
    32  Oerse boerkes        6,5         5,0         5,5         3,0         5,0         1,0            26,0  
    33  FC Knudde        1,5         4,0         4,5         3,0         5,0         2,0            20,0  

    34  

FC Bal op 't dak maar toch geen 
bal op het dak omdat we niks met 
de bal doen met deze quiz        5,5         1,5         5,0         1,5         3,0         2,0            18,5  

          

      224,5     224,0     246,5     174,0     219,5     193,0      1.281,5  

Uitslag pub quiz Boergondisch Oers 2013  
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Jaarexpositie “Het Hakhok” JOC de Fakkel Schuimparty 

“Natuurstenen beelden 
in `t bos” 

 
Zaterdag 14 en zondag  

15 september 2013 
11.00 – 17.00 uur 

 
“Het HakHok” organiseert al weer voor de 9e keer, 
haar jaarlijkse groepsexpositie en nodigt u van harte 
uit deze te komen bezoeken. Wij zijn er trots op dat 
we u wederom rond de honderd stenen beelden 
kunnen tonen. Alle objecten zijn in 2012 en 2013 
gecreëerd en niet eerder geëxposeerd.  
 
In 9 jaar tijd is een klein particulier initiatief 
uitgegroeid tot een volwaardig beeldhouwcollectief, 
waar steenkappers een inspirerende werkplek 
hebben gevonden. “Het HakHok” is een organisatie 
van zelfstandige steenkappers die vanuit eenzelfde 
interesse te werk gaan. Het open atelier, gelegen in 
een bosrijke omgeving, tussen “Koningshof” en 
“Gendersteyn”, is voor allen een bron van bezieling 
en creativiteit. 
 
In de beeldentuin kunnen bezoekers al wandelend 
genieten van de uit steen gehouwen objecten.  
De sculpturen zijn vervaardigd van uiteenlopende 
soorten natuursteen, die afkomstig zijn uit alle delen 
van de wereld. De toegang is gratis. 
 

De HakHokexpositie, gaat onder alle 
weersomstandigheden door. 

 
Het terrein is rolstoelvriendelijk. Voor mensen en die 
met aangepast vervoer komen, zijn er enkele 
parkeerplaatsen gereserveerd. Ook fietsers kunnen 
hun stalen ros neerzetten op hiervoor bestemde 
plekken. Overige parkeergelegenheid vindt men op 
loopafstand van Het HakHok, op het bedrijfsterrein 
van Hurks. Volg hiervoor de informatieborden. 
Parkeer niet in de bermen! 
 
I.v.m. veiligheidsoverwegingen kunnen 
huisdieren niet toegelaten worden. 
 
Vriendelijke groet, namens de beeldhouwers van 
het HakHok, Toot van Dijk 

Het is inmiddels een traditie 
geworden: de jaarlijkse 

schuimparty bij JOC de Fakkel 
Wintelre. 

 
Ook dit jaar op zaterdag 7 september gaan we de 
tent weer vol zetten met schuim, een zwembad en 
een bar.  
De tent zal dit jaar voor De Rosdoek in Wintelre 
(Kerkstraat 10) staan. Kaartjes voor deze avond zijn 
inmiddels al te koop bij Oersgezellig in Oerle en  
De Rosdoek Wintelre en kosten in de voorverkoop 
 € 5,00 en aan de deur € 7,00.  
 
Net als andere avonden zijn jongeren vanaf groep 8 
van de basisschool tot de leeftijd van 16 jaar 
welkom.  Wij hopen dat jullie ook dit jaar weer in 
groten getale komen, zodat we er een groot feestje 
van kunnen maken. Zin in een voorproefje? Kijk dan 
op onze facebook voor een leuk filmpje!  
 
Ps. Vergeet je handdoek niet ☺ 
 
Wij zijn te vinden op: twitter (@JOCdeFakkel) 
facebook (facebook.com/JOCdeFakkel) en op onze 
eigen website: www.jocdefakkel.nl en je kunt ons 
mailen jocdefakkel@hotmail.com. 
 
JOC de Fakkel Wintelre 
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Triskal: praktijk voor 
natuurgeneeskunde: massage, 
yoga, workshops 
 
Begin dit jaar is praktijk voor 
natuurgeneeskunde Triskal van  
Paul Vrenken gevestigd in Oerle. 
Deze praktijk kenmerkt zich door een breed en 
kwalitatief aanbod. Van diverse soorten massages 
en coaching, tot yoga, contact met natuur en zelfs 
empowered voetbal workshops.  
 
Massages bij Triskal zijn één van de weinige 
massages die worden vergoed door de 
zorgverzekeraar als je bent 
verzekerd voor alternatieve 
geneeswijzen. Het gehele aanbod 
staat in het teken van het maken 
van contact met de natuur. 
Voor Paul Vrenken, eigenaar van 
Triskal, is de verbinding met de 
natuur een basisvoorwaarde voor 
genezing en versterking. Door 
contact met de natuur, wordt jouw 
natuur geraakt.  
 
Massage 
Massages bij Triskal zijn gebaseerd op de mens als 
een geheel van ziel, lichaam en geest en er wordt 
gebruik gemaakt van Oosterse en Westerse 
technieken, zoals Shiatsu, ayurvedische en ook 
sportmassage.  
 
De massages zijn zelden gelijk aan elkaar, want 
iedereen is anders en dat kan zelfs van dag tot dag 
verschillen. Je kunt ervaren dat de massage je 
energie geeft, dat je je gesterkt voelt.  
 
De intake en behandeling geven zowel je blokkades 
als je sterke punten aan. De TRISKAL 
GEZONDHEIDSCHECK ontstaat in de behandelingen 
en geeft inzicht waar je staat op fysiek, mentaal / 
emotioneel en energetisch niveau (op basis van de 
meridianen). De voordelen van de massage, naast 
de vermindering van je klachten, zijn groot: je raakt 
goed gehumeurd, liefdevoller, meer in balans, je 
maakt betere beslissingen, je kunt meer aan en je 
positieve bijdrage aan de wereld zal toenemen. 

Triskal in Oerle 
Wil je je prettige gevoel na de vakantie vasthouden, 
neem dan de tijd voor een mini vakantie: een 
massage! 
 
Workshops en opleiding 
Eén op één of in kleine groepjes leidt Triskal ook 
afgestudeerde masseurs op om zich verder te 
ontwikkelen in dit mooie vak. 
 
Door het bewegen van verschillende lichaamsdelen 
in combinatie met drukpunten op het lichaam van de 
cliënt ontstaat een techniek geschikt voor 
beginnende en als gevorderde masseurs en shiatsu 
therapeuten: YIN SHIATSU genoemd welke door 
Eelko Manderveld is uitgedacht. Eind oktober wordt 
die workshop in samenwerking met Triskal gegeven. 
 
Blinden en massage 
In mei zijn in samenwerking met Tirza Bottema van 
Thai Dee, het instituut voor Thaise yogamassage, 
een aantal blinden opgeleid in Thaise stoelmassage. 
Triskal verzorgt samen met deze blinden massages 
op locatie, bedrijven en (sport)organisaties. 
Bedrijven waar maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, prestaties en gezondheid belangrijk 
wordt gevonden nemen hieraan deel! Er zijn nog 
mogelijkheden voor werk- en of stageplekken.  
 
Empowered voetbal 
Samen met mental coach Peter van der Burgh is een 
workshop voor kinderen en/of volwassenen 
ontwikkeld die de mooie kant van voetbal weer naar 
boven brengt. Voldoening ontstaat door het beleven 
van het spel en het beste uit jezelf naar boven te 
halen. Dat gebeurt in een workshop Empowered 
voetbal. Omdat er erg sportief wordt gespeeld, met 
iets andere regels, kan ze worden gegeven als 
teamuitje bij bedrijven, aan trainers van (jeugd)
verenigingen, groepen volwassenen etc. 
 
Het voetbalspel wordt een soort van transformatie 
game waarbij op diepere lagen veranderingen 
worden gerealiseerd en inzicht in motivatie en 
spelplezier ontstaan. Het helpt om van onderlinge 
strijd naar samenwerking te gaan. 
 
Coaching 
Op basis van onder andere nonviolent 
communication, het indiaanse medicijn wiel en 
empowerement training kunnen we samen werken 
en jouw mogelijkheden belichten om dichter bij je 
natuur te komen én te blijven. Waarom gaat het nu 
even niet zo lekker? Of wil je naar een aantal zaken 
kijken en jezelf verder ontwikkelen, neem dan 
contact op. Triskal kan net dat steuntje in de rug 
bieden dat je nodig hebt in een moeilijke tijd.  
 
Coaching kan je leven naar een hoger niveau tillen. 
Ben je er aan toe?  
 
Praktijk voor natuurgeneeskunde Triskal  
Zandoerleseweg 13a. Voor een vrijblijvende 
kennismaking of uitleg over kijk dan op 
www.Triskal.org  
of bel: 06-31992245 (Paul Vrenken). 
 
Tot gauw ziens in Oers! 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

KBO Oerle 50 jaar 

waarvan 128 leden die meer dan 75 jaar oud zijn en 
22 leden zijn jonger dan 65 jaar.  
Ondanks dat nu er veel variatie in ons ledenbestand 
is zijn toch veel dingen hetzelfde gebleven.  Op 
woensdagmiddag, wat toen de sociëteitsmiddag 
genoemd werd, komen we nog steeds bijeen om te 
kaarten, te sjoelen en te biljarten. Nog steeds gaan 
we in de zomer samen fietsen, gaan we wandelen, 
gymmen en op donderdag koersballen. 
Ook in die tijd gingen ze regelmatig met de bus op 
reis en uit de annalen heb ik kunnen opmaken dat 
ze ook toen niet altijd tijdig bij de bus waren om 
huiswaarts te keren. Kortom er is veel veranderd 
maar ook veel hetzelfde gebleven. 
 
Op 31 augustus gaan we samen nog eens terug 
kijken op die 50 jaar K.B.O. Oerle. Na de mis 
hebben we onze feestvergadering met onze leden en 
genodigden. 
 
Na een uitgebreide lunch komt de cabaretgroep  
“`t Boekels Kwartierke” ons vermaken. Wij hebben 
foto`s van bijna alle leden van het eerste uur die wij 
tentoonstellen zodat de mensen die nog eens 
kunnen bekijken. We zijn benieuwd of iedereen, 
iedereen nog herkent en wat voor verhalen er dan 
loskomen. We sluiten de dag af met een uitgebreid 
diner en denken dat iedereen dan voldaan 
huiswaarts kan gaan. 
Wij als bestuur hopen en vertrouwen erop dat het 
voor onze leden een dag zal worden, waar ze nog 
lang met plezier aan kunnen terug denken. 
 
Jan v.d. Oetelaar 
Voorzitter K.B.O. Oerle 

Op 31 augustus viert de KBO haar 50 jarig bestaan.  
 
We beginnen die dag met een H. Mis in onze 
parochiekerk waarna we het feest voortzetten 
in Dorpscentrum d’Ouw School. 50 Jaar dat is 
een lange tijd en velen in Oerle maar vooral de 
jeugd weet daar amper nog iets van. Maar de 
meeste ouderen herinneren het zich nog heel 
goed.  
 
We schrijven 7 februari 1963. ‘s Middags om half 
drie hebben de standsorganisaties de 
RK.Boerenbond, de K.A.B, de K.A.V. en de 
R.K.Boerinnenbond op verzoek van de heer 
Boogmans, directeur van het R.K. Int. Par. Sociaal 
Charitatief Centrum alle gepensioneerden uit Oerle 
uitgenodigd. Niet alleen voor een gezellige middag 
maar ook om te bezien of het wenselijk is om in 
Oerle een eigen afdeling van de Bejaardenbond op 
te richten. 
 
Nadat een voorlopige commissie de ouderen uit ons 
dorp persoonlijk bezocht had werd op 7 maart de 
oprichtingsvergadering gehouden. 
69 Mensen waren lid geworden van de 
Bejaardenbond Oerle en toen werd ook het eerste 
bestuur gekozen. Jan Jacobs werd de eerste 
voorzitter, Willem Derksen secretaris, Hemke 
v.d.Velden penningmeester en Tonia de Crom en 
Kee Heijmans bestuurslid. 
Bij de oprichtingsbijeenkomst had de heer 
Boogmans toen al in zijn verhaal aangegeven dat de 
maatschappij aan het veranderen was. Dat ons land 
ging vergrijzen. En dat ook de zorg voor de ouderen 
danig zou gaan veranderen. De vanouds bekende 
bejaardenhuizen zouden gaan verdwijnen en de 
ouderen zouden veel langer thuis blijven wonen. Hij 
had een vooruitziende blik, maar het is allemaal nog 
veel sneller gegaan. 
 
De 69 leden van toen waren allemaal geboren voor 
1900 en wij, ik was toen 26, vonden dat heel oude 
mensen. Op dit moment hebben wij 239 leden 
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Fysiotherapie Oerle 
Algemene beweegtips 
• Streef ernaar om minimaal een half uur per dag 

te bewegen. 
• Luister naar uw lichaam en voorkom 

overbelasting van uw gewrichten. 
• Doe het rustiger aan wanneer de klachten 

verergeren en pak de draad weer op wanneer uw 
gewrichten niet langer pijnlijk zijn. 

• Geef uzelf de ruimte om tijdens het bewegen 
even rust te nemen. 

• Bouw de duur, de frequentie en de intensiteit van 
het bewegen geleidelijk op. 

• Neem de lichaamsbeweging en eventuele 
oefeningen van uw fysiotherapeut op in uw 
dagelijkse ritme. 

• Beweeg op een zachte ondergrond als dat 
prettiger voelt. 

• Draag schoenen met schokabsorberende zolen. 
 
Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? 
Het kan zijn dat u problemen ondervindt om 
voldoende lichaamsbeweging te hebben. Dan kan 
het zinvol zijn om advies en begeleiding van de 
fysiotherapeut te krijgen. 
De fysiotherapeut besteedt veel aandacht aan een 
goede houding en aan hoe u het beste kunt 
bewegen. Hij of zij leert u welke oefeningen u thuis 
kunt doen om de gevolgen van heup- en knieartrose 
te verminderen en welke sport of andere vorm van 
lichaamsbeweging voor u het meest geschikt is. 
Daarnaast kan hij of zij advies geven over eventuele 
hulpmiddelen, zoals het gebruik van een stok bij het 
lopen of over het meest geschikte schoeisel. 
 
Behandeling 
Voordat de fysiotherapeut u kan behandelen, zal hij 
of zij vragen stellen over uw gezondheid en uw 
persoonlijke situatie en lichamelijk onderzoek doen 
om na te gaan wat uw klachten zijn. Met deze 
gegevens zal de fysiotherapeut samen met u 
bepalen waaraan u tijdens de fysiotherapeutische 
behandeling zal werken. De belangrijkste 
behandelmethoden bij artrose van heup en/of knie 
zijn oefentherapie en voorlichting en advisering.  
 
Het belang van bewegen 
Deze tekst geeft uitleg over artrose en geeft aan wat 
u er zelf aan kunt doen, maar wist u dat het 
aanleren van een actieve leefstijl u op veel fronten 
winst kan opleveren? Regelmatige 
lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij 
aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten blijven 
beter in conditie, bewegen heeft een positieve 
invloed op de bloeddruk en het cholesterolgehalte en 
bovendien verkleint het de kans op overgewicht. 
Verder blijven uw botten langer sterk en werkt uw 
spijsvertering beter. U voelt zich energieker, kunt 
gemakkelijker ontspannen en bent daardoor beter 
bestand tegen stress. Voldoende lichaamsbeweging 
verhoogt uw kwaliteit van leven, want als u soepel 
kunt bewegen, voelt u zich beter. 
 
Fysiotherapie Oerle 
Michiel Knibbe en Martin van Dam 
Oude Kerkstraat 18,  d’Ouw School 
040-2941974 

De vorige keer een nogal somber 
verhaal over wat er allemaal kan 
gebeuren als je ouder wordt. 
Gelukkig kun je zelf veel doen om 
te voorkomen dat er allerlei vervelende kwaaltjes  
de kop opsteken. Het sleutelwoord is bewegen! 
En mocht het bewegen niet meer zo gaan als u zou 
willen, bijvoorbeeld omdat u last heeft van artrose 
dan kan de fysiotherapeut u helpen om de invloed 
van de klacht zo klein mogelijk te houden. 
 
Wat is artrose? 
Artrose is een aandoening van één of meerdere 
gewrichten. Een gewricht bestaat uit twee 
botuiteinden, die zijn bekleed met kraakbeen. Het 
kraakbeen vangt de schokken op en zorgt dat de 
botuiteinden soepel kunnen bewegen. Het gewricht 
wordt omgeven door het gewrichtskapsel en de 
gewrichtsbanden. Aan de binnenkant van het 
gewrichtskapsel zit een slijmvlieslaagje dat als een 
soort smeermiddel voor het gewricht werkt. Bij 
artrose neemt het gewrichtskraakbeen in kwaliteit af 
en wordt dunner. Aan de gewrichtsranden kunnen 
benige zwellingen (osteofyten) ontstaan. 
De oorzaak van artrose is niet duidelijk. Wel is er 
een aantal factoren die een rol spelen bij het 
ontstaan van artrose. Deze risicofactoren zijn onder 
andere overgewicht, hogere leeftijd,  lichamelijk 
zwaar werk, (sport)letsels, en het voorkomen van 
artrose in de familie. Artrose komt vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen. 
 
Wat kunt u zelf doen? 
Het belangrijkste is dat u in beweging blijft. Het doel 
hiervan is uw spieren te versterken en het 
uithoudingsvermogen te vergroten of te behouden. 
Om dit doel te bereiken doet u er goed aan om 
minstens vijf dagen in de week minimaal een half 
uur matig intensief te bewegen. Matig intensief 
bewegen betekent dat u een wat verhoogde hartslag 
heeft en een wat snellere ademhaling. U krijgt het 
wat warmer, maar u bent niet buiten adem en u 
kunt een gesprek voeren.Zorgen voor voldoende 
lichaamsbeweging hoeft niet ingewikkeld te zijn. 
Denk aan een wandelingetje naar de brievenbus, op 
de fiets naar de supermarkt, de trap nemen in plaats 
van de lift en een uurtje tuinieren. Ook zwemmen is 
een goede vorm van bewegen. 
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Tot pensioen in de zorg 

zorgde. Ons tweede kind heeft een verstandelijke 
beperking. Ik heb me bij deze wetenschap altijd 
vastgehouden en opgetrokken aan de woorden:  
‘jammer’ voor het kind, ‘moeilijk’ voor de ouders, 
maar ‘niet onmogelijk’. Toen het jongste kind in de 
laatste klas van de lagere school zat, ging ik weer 
werken. Ik was toen al jaren uit de zorg en er waren 
in die tijd zoveel ontwikkelingen in de zorg, dat ik 
me afvroeg of ik nog wel hierin terugwilde. Ik ben 
toen iets heel anders gaan doen. Mijn pad leidde 
naar een aspergeboer en vervolgens naar een 
rozenkweker.”  
 
Relativeren  
“Via een vacature in de krant voor verpleegkundige, 
kwam ik in contact met Severinus. Ik wilde graag 
naar een woonhuis waar veel verzorging plaatsvond, 
zodat ik dicht bij de cliënt kon zijn om de zorg te 
geven die hij/zij nodig had. Ik ben toen begonnen 
op het toenmalige Beier 35. Ik was toen al 52 jaar 
en het verbaasde me dat ik na al die jaren de 
werkzaamheden niet had verleerd en het tempo 
goed kon bijhouden. De werkzaamheden die ik 
moest verrichten vond ik, en dat vind ik nu nog 
steeds, hartstikke leuk. Dit had ik niet verwacht na 
mijn eerste ervaringen met deze zorg. Werken bij 
Severinus en het daarbij hebben van een kind met 
een verstandelijk beperking heeft mij geleerd te 
relativeren. Kennis over deze zorg stelde mij in staat 
om mijn dochter die ondersteuning te bieden die 
aansluit bij haar kunnen. Door goed te weten wat ze 
kan, voorkom ik dat ik haar onder- of overvraag.”  
 
Pensioen  
“In augustus word ik 65 en dan stop ik met werken 
zonder dat ik me ooit ziek heb gemeld. Een kwestie  
van geluk en wijsheid. Om het allemaal vol te 
houden, moet je goed voor jezelf zorgen. Ik eet en 
leef gezond, ben positief ingesteld, pak mijn 
rustmomenten en heb een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Dat alles houdt mij op 
de been. Het soms grote leeftijdsverschil met mijn 
collega’s heb ik nooit als problematisch ervaren, 
integendeel. Ik heb de diverse levensfasen waarin 
mensen zich bevinden en de uiteenlopende 
ervaringen en ideeën van iedereen altijd als zeer 
waardevol voor de zorg beschouwd. Wanneer ik 
straks ga stoppen, wil ik me misschien als 
vrijwilligster verdienstelijk gaan maken, maar dat is 
iets voor later. Voorlopig heb ik op Roost 4-6 nog 
voldoende werk te verrichten.”  

Een verjaardag is al een noemenswaardige 
gebeurtenis, maar het wordt pas bijzonder wanneer 
dit gepaard gaat met het bereiken van je 65e 
levensjaar. Binnen Severinus spreken we echter van 
een unicum wanneer je daarnaast ook nog 
werkzaam bent in het primaire zorgproces in een 
zorgintensief woonhuis. Voor José Cobben, werkend 
op Roost 4-6, staat dit binnenkort te gebeuren.  

José Cobben: “In augustus word ik 65 en dan stop ik 
met werken zonder dat ik me ooit ziek heb gemeld.” 
 
“De eerste contacten met de zorg had ik al op vrij 
jonge leeftijd”, vertelt José. “Ik was bijna 18 jaar 
toen ik vakantiewerk ging doen bij een instelling bij 
mij in de buurt met mensen met een ernstig 
verstandelijke handicap. Na de vakantie ging ik de 
opleiding tot verpleegkundige in het ziekenhuis in 
Heerlen volgen en tot die tijd had ik toch niets 
beters te doen dus; vakantiewerk. Nou, dat viel 
tegen kan ik je zeggen! De zorg vond ik niet 
persoonlijk. Grote groepen mensen allemaal in 
dezelfde kleding en met hetzelfde kapsel. Ik voelde 
me meer een bewaarder omdat alles en iedereen 
achter slot en grendel zat. Nee, dacht ik, dit werk wil 
ik echt niet gaan doen.”  
 
Iets heel anders  
“In augustus startte ik toch met de opleiding 
verpleegkundige A en nadien behaalde ik de wijk- en 
kinderaantekening”, vertelt Jose. “Hierna ben ik 
getrouwd en kregen we 4 kinderen waar ik voor 
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Uitslag kleur/knutselplaat van mei 2013;  
“Pony rijden” 

Deze keer ga ik op pad naar Hulst nummer 19. 
Onze prijswinnares van deze maand woont daar 
samen met papa Dieter, mama Cecilia en broertje 
Tristan van 7. 
Zelf is ze 8 jaar oud en haar naam is  
Jenell Hofman 
De naam Jenell hoor je niet vaak en ben dus ik wel 
nieuwsgierig hoe ze aan die naam komt. 
 
Bij aankomst wordt het al snel duidelijk. Allebei haar 
ouders komen uit Zuid-Afrika. Het gezin is hier naar 
toe gekomen in verband met het werk van papa. Hij 
werkt bij FEI en is vaak op reis. 
Zelf is Jenell ook in Zuid-
Afrika geboren en heeft er 
één jaar gewoond. 
Op het moment van dit 
interview hebben ze oma 
op bezoek. Ze komt om 
het jaar twee maanden op 
bezoek. In die twee 
maanden bezoekt ze dan 
ook haar zoon die in 
Engeland woont. 
Als gezin zijnde gaan ze 
om het jaar op 
familiebezoek in Zuid-
Afrika. 
Bij de vraag of ze hier 
vriendinnen heeft die ook 
uit Zuid-Afrika komen 
geeft ze als antwoord “ja, 
Anja du Plessis”, die 
tevens haar beste vriendin 
is voegt ze er nog aan toe. 
Andere vriendinnen zijn 
onder andere Emma 
Faasen en Emma Jacobs. 
Nu weet ik niet meer of die 
bij haar op de Dick Bruna 
school zitten, maar ik 
vermoed van wel. 
Ze zit op de Dick Bruna school in groep 4C, samen 
met nog 20 andere leerlingen, en krijgen les van juf 
Mascha en Nathalie. Op school heeft ze de kleurplaat 
van vorige maand gekleurd en geknutseld. Dat heeft 
ze heel mooi gedaan. Het was voor mij de eerste 
kleurplaat die ik zag waarop ze voor de staart en 
manen van het paard wollen draad had gebruikt. Ze 
heeft zelfs nog een aantal extraatjes in de vorm van 
een sticker van een aapje dat aan een tak van de 
boom slingert. 
We worden nu onderbroken door een aanval op een 
konijn door poes Tommy….leeft het konijn nog? Dat 
blijft een raadsel. Misschien is de andere poes er 
mee vandoor gegaan. Maar ze verzekert me dat 
alleen Tommy een echte boef is. Haar eigen poes 
Sterre is een lieverd. Haar ouders hebben poes 
Sterre uit het asiel. Maar het is echt Jenell haar 
lieveling. Sterre is altijd bij haar, slaapt bij haar etc. 
In april wordt ze 1 jaar oud. 

Anja kent ze al heel lang. Ze zijn al vriendinnen 
sinds ze hier is komen wonen. Ook zitten ze samen 
op korfbal bij BIO. Jenell heeft daarnaast hockey 
gespeeld, maar heeft sinds kort toch gekozen om 
alleen te gaan korfballen. 
Naast het sporten heeft ze nog tijd over voor haar 
hobby’s, zoals het verzamelen van ijslepeltjes. Ze 
spaart alle vormen en kleuren. De mensen die in de 
cafetaria in Meerhoven werken helpen haar een 
handje. Ze heeft er heel wat bij elkaar, maar 
hoeveel precies weet ze niet. Ze liggen namelijk in 
een hoekje op haar bureau. Wat inhoudt dat ze er 
ook wel eens een kwijt is…en ze dan weer haar 

verzameling moet updaten. 
Wat zal jij veel ijsjes eten 
Jenell! Een andere hobby 
van haar is het spelen van 
spelletjes en mindcraft op 
haar Ipad. Er staan er 
zoveel op, dat ze er zo geen 
op kan noemen. Ik vraag 
aan haar of ze het dan niet 
erg vervelend vindt als de 
Ipad kapot zou gaan. 
Waarop ze als antwoord gaf; 
“Nee hoor, want papa heeft 
er ook één.” Mama vult aan 
dat ze er allemaal een 
hebben. Dus kan ze gewoon 
de volgende pakken. Nu zou 
je kunnen denken dat 
bovenstaande wel genoeg is, 
maar niets is minder waar. 
Jenell verzamelt tevens 
armbandjes uit Afrika. Die 
kun je hier natuurlijk ook 
krijgen, maar die uit Afrika 
zijn een stuk fleuriger en ze 
werken daar meer met 
kraaltjes. 
Dat ze zoveel van kleuren 
en kraaltjes houdt komt 

terug in de poppenkleertjes die ze zelf maakt. Ze 
laat me een paar poncho’s zien die ze recent heeft 
gemaakt. Die zien er heel leuk uit. Mooi gedaan 
Jenell! Je kunt het stukken beter dan ik, dat zie ik 
zo!! Het is daarnaast een stuk goedkoper dan dat je 
poppenkleren en Barbie kleren in de winkel koopt. 
Haar favoriete Barbies zijn de monster high poppen. 
Helaas deel ik die mening niet, maar dat zal wel aan 
m’n leeftijd liggen. 
Laten we over gaan op wat ze graag lust. Daar kan 
ik me wel in vinden, dat zijn namelijk pannenkoeken 
met poedersuiker en aardbeien. Die smaken 
inderdaad heerlijk! Haar moeder had een grote 
schaal op tafel klaar gezet. Natuurlijk heeft ze zoals 
iedereen iets wat ze niet lust. Spruitjes…nou, die 
vind ik ook niet lekker. 
Pannenkoeken met poedersuiker mag ze niet voor 
de tv eten. Ik neem dan ook aan dat de 
televisieprogramma’s ‘Het Jeugdjournaal’ en 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
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‘Vrijland’ later op de avond beginnen zodat ze die 
ongestoord kan kijken. Uiteraard kijkt ze niet alleen 
naar die programma’s. Jenell kijkt ook graag de 
Voice Kids. Daar zou ze zelf heel graag aan mee 
doen omdat ze goed kan zingen zegt ze. Helaas zit 
er een demonstratie niet in vandaag. Maar goed, ze 
gaat al een stap in de goede richting maken. Ze 
staat namelijk bij de muziekschool op de wachtlijst 
voor gitaar en gaat waarschijnlijk na de vakantie 
starten. Samen met Esmee, Anja en Arwin gaat ze 
een groepje vormen. Haar voorbeelden in de 
muziek, althans een aantal, zijn mr. Props waves en 
Will-I-Am. Een voor de hand liggend antwoord op de 
vraag wat ze later wil worden is dan ook zangeres. 
Een hele goede en bekende Engelstalige. Zoals 
bijvoorbeeld Britney Spears en Pink. 
Wie weet Jenell kom je nog eens op tv en win je een 
prijs. Naast de kleurplaat die ze nu heeft ingeleverd 
heeft ze, tijdens carnaval, al 2x op de catwalk 
mogen lopen omdat ze het mooist verkleed was. Ze 
vertelde dat ze al eens eerder de kleurplaat had 
gekleurd, maar dat die niet in de bus was beland. 
Papa moest namelijk naar de schoenenwinkel en zou 
hem inleveren maar was dat vergeten. Hij wilde zich 
nog indekken door te zeggen dat hij dat wel had 
gedaan, maar dat plannetje mislukte want Jenell 
vond de kleurplaat in de auto. 
De bovenstaande vraag brengt ons bijna aan het 
eind van het interview. Bijna het eind want 
aangezien het bijna vakantie is, wil ik graag van 
Jenell weten wat ze gaan doen. Ze vertelt dat ze nog 
High Tea hebben op school, dat ze veel leuke dingen 
gaan doen met oma samen en dat ze in het eerste 
weekend van de schoolvakantie naar Spanje gaan. 
Ze is al eerder op vakantie in Spanje geweest . Ook 
deze keer zitten ze op een camping, vlak bij het 
strand. Op het moment dat je dit leest ben je al 
terug…ik neem aan dat je het goed naar je zin hebt 
gehad? 
Tot slot de omschrijving van mama over Jenell: Ze is 
een echte meid. Lees; ze houdt van make-up en 
kleren shoppen. Daarnaast is ze een gezellige tante, 
kunnen ze veel om/met haar lachen en heeft ze veel 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Lijkt me een prima omschrijving om dit interview 
mee af te sluiten. 
Jenell, bedankt voor het interview! Ik vond het heel 
gezellig. 
En Cecilia, bedankt voor de koffie en lekkere 
aardbeien. 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 2 september 2013 in de gele brievenbus,  
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.  

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat augustus 2013’ en druk de pagina af. 
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2013 

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

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

De volgende kopijdatum is 
2 september 2013 

November 
1 ophalen groene kliko en plastic 
2 TCO: Spooktocht 
13 KVO: avond met KVB 
15 ophalen groene kliko en plastic 
23 ophalen oud papier 
24 Postzegelbeurs in d'Ouw school  

van 9.30-12.30u 
27 KVO: sinterklaasavond 
29 Ophalen groene kliko en plastic 
  
December  
9 KVB: kerstdoe-avond 
11 KVO: Kerststukjes maken 
13 Ophalen groene kliko en plastic 
16 KVB: kerstviering 
18 KVO: kerstavond verzorgd door  

Zandoerle  
22 Postzegelbeurs in d’Ouw School  

van 9.30u tot 12.30u 
24 Chant’Oers: nachtmis Immanuelkerk 
27 Ophalen groene kliko en plastic 
28 Ophalen oud papier 

Augustus  
16 ophalen groene kliko en plastic 

17 Gilde St. Jan Baptist: Kruisboogwedstrijd 
Veldhovens Gemeenteschild te Oerle 

24 TCO: afsluitingsfeest 
24 ophalen oud papier 
30 ophalen groene kliko en plastic 
31 KBO: Viering 50 jarig jubileum 

16 t/m 18 Veldhoven Culinair 

September 
2 KVO: volksdansen 
2 St. Dorpscentrum: Jaarvergadering 
4 KVO: gymmen 
4 KVB: lange fietstocht 
7+8 Groen en keurig: bloemententoonstelling 

11 KVO: openingsavond:  
lezing door Remedica 

13 ophalen groene kliko en plastic 
14 t/m 17 Kermis in Oerle 
14 18.00uur: Opening kermis met de Oerse 

kinderen 
14 Team King wielerkoers van Oers 
18 KVO: kienen 
21 ophalen chemisch afval 8.30u-10.00u  

kerkplein Oerle 

22 Postzegelbeurs in d'Ouw school 
van 9.30-12.30u 

23 KVB: ledenavond 
28 ophalen oud papier 
  
Oktober  
2 KVO: excursie 

 bakkerij Schellens Ekkersrijt 
6 TCO: Pretpark 
11 ophalen groene kliko en plastic 
16 KVO: moederdagviering 
23 KVO: bowlen in Veldhoven 
26 ophalen oud papier 
26 t/m 30  Pompoenenplezier/Halloween 
26 t/m 30  KVO: Halloween 
27 Postzegelbeurs in d'Ouw school  

van 9.30-12.30u 

2014 
Januari  
2 TCO: Activiteitenmiddag 
26 TCO: Dag in de sneeuw (of 2 febr.) 
  
Februari  
2 TCO: Dag in de sneeuw (of 26 jan.) 
  
Maart  
1 t/m 4 Carnaval 
1 Carnavalsoptocht Oerle 
7 TCO: voorjaarsactiviteit 
21 TCO: info-avond braderie 
  
April  
6 TCO: braderie 
11 t/m 13 Rabo Nederpop 
  
Mei  
24 TCO: verrassingsactiviteit 
  
Juni  
6 en 7 Boergondisch Oers 
  
Juli  
5 en 6 TCO: T4T-weekend 
  
Augustus  
15 t/m 17 TCO: bivak 
23 of 30 TCO: afsluitingsavond 



Foto impressie Boergondisch Oers2013 

Kijk ook op www.boergondischoers.nl 


