FEEST!

•

Gaan ouderen het schip in?

•

Wat kookt de
pastorale werker?

•

Saltimbocca,
lekker plat in de pan!?

•

Het doek is gevallen voor
de Klumpkes

•

Grote feesten slaan aan
in Oerle
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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 diskette/cd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd).

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44
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Uitnodiging

(K)Oers met name(n)
50-Jarig jubileum

De Koers van Oers bestaat 40 jaar!

Bij deze willen we Hen en Lies Roosen
nog feliciteren met hun gouden huwelijksjubileum.
Redactie Koers van Oers.

We nodigen iedereen van harte uit dit samen met ons te
vieren op zaterdag 25 augustus.
Ter gelegenheid van dit jubileum organiseren
wij een receptie van 17.00 tot 19.00 uur in
Dorpscentrum d’Ouw School,
Oude kerkstraat 18,
5507 LC in Oerle.
Graag tot ziens,
Redactieraad Koers van Oers

Te Koop
Te Koop
Te koop aangeboden:
♦ Fietsstoeltje (Van Meurs Vianen) en scherm voor op het
stuur, € 5,♦ Buggi en buggidrager voor op de fiets, nieuw, € 10,♦ Houten slee +/- 1960 € 7,50
♦ Dia ( film ) scherm, t.e.a.b.
♦ Herenfiets Peugeot, grijsblauw, i.z.g.st., 3 jaar, € 75,♦ Damesfiets Gazelle, 7 versnellingen: € 75,♦ Racefiets Locomotief, Campagnolie onderdelen,
10 versnellingen, materiaal ribbon : € 250,♦ Camping logeerbedje met matrasje, een paar keer
gebruikt, z.g.a.n. € 5,-

-=-=-=-=-

Koers van Oers van harte gefeliciteerd namens
Stichting Boergondisch Oers
Alweer 40 jaar bestaat de Koers van Oers. Het
blad is in die tijd uitgegroeid tot een prachtig
middel om allerlei activiteiten in ons dorp
bekend te maken.
Boergondisch Oers maakt hier altijd dankbaar gebruik van.
Ook na afloop van onze evenementen worden uitgebreide
verslagen inclusief foto’s prachtig geplaatst in jullie blad.
Complimenten voor jullie inzet en manier van meedenken
(oftewel opbellen als de kopij nog niet binnen is!!) en nog
veel succes voor de komende jaren.
Stichting Boergondisch Oers

Open dag bij V.d. Mierden

Voor informatie A. vd Berk, ( 040-2557190
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Gezocht

Uitslag 10e trekking

Trekkingsuitslag 10e trekking jubileumloterij
Harmonie St. Cecilia

Gezocht:
Nieuwe leden of bestuursleden voor onze
bloemenvereniging!
Wie voelt zich geroepen om onze vereniging te komen
versterken?
Wij houden ons hoofdzakelijk bezig met het kweken en
opkweken van dahlia’s. Elk lid heeft dan ook de
beschikking over een stukje grond waar hij of zij deze
hobby kan uitoefenen. Individueel, maar toch in
verenigingsverband.
Wij zoeken mensen met wat overschot aan vrije tijd en die
deze in willen vullen door op vrijwillige basis iets nuttigs te
doen, voor de Oerse gemeenschap in het bijzonder.
Wij denken in hoofdzaak aan mensen die in de vut komen
of zijn, maar ze mogen ook jonger of ouder zijn.
Het hoeven niet alleen mannen te zijn, want we zijn een
moderne club en hebben dan ook dames in ons midden die
we regelmatig tussen de dahlia’s bezig zien met het
onderhouden van hun stukje grond.
In het seizoen, op zon- en feestdagen zorgen we voor een
bloemetje in de kerk en op verzoek bij huwelijken en
begrafenissen, of een jubileum.

Op 16 juni 2007 zijn door notaris mr. L.C.A.M. Meijers de
volgende winnende lotnummers getrokken in de
jubileumloterij van Harmonie St. Cecilia:

Hoofdprijs € 5.000,- is gevallen op lotnummer

1303

1e prijs

€ 400,- is gevallen op lotnummer

1601

2e prijs

€ 200,- is gevallen op lotnummer

1433

3e prijs

€ 100,- is gevallen op lotnummer

1511

De hier gepubliceerde uitslagen hebben uitsluitend een
informatief karakter, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
Dit waren de uitslagen van de 10e en tevens laatste trekking.

Als tweede taak organiseert een werkgroep
uit onze vereniging jaarlijks
“Pompoenenplezier met Halloween”, en dit
is een leuke afwisseling met de dahlia’s.
Voor hen die liever een leidende functie willen uitoefenen
is er ruimte binnen onze vereniging. Wil je eerst meer
informatie hebben, neem dan contact op met een van de
onderstaande personen.
Je kunt ook terecht op zaterdagmorgen tussen 10.00 uur en
11.00 uur en op maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur
op de dahliatuin achter de kerk in Oerle.
Harrie van Beers
Zandoerleseweg 41
5507 NH Oerle
( 040 – 2051247

B&D bouwbedrijf B.V.
Leemskuilen 5
5563 CK Westerhoven
tel: 040-2010051
www.bd-bouwbedrijf.nl

Wim Heijmans
Feit 11
5507 MC Oerle
( 040 - 2557058

Tot ziens.
Bloemenvereniging “Groen en Keurig”.
Kleding voor ouderen en voor mensen met
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of
maak gebruik van onze gratis taxiservice.
Voor informatie of een afspraak bel naar:
040 2541689 of 06 42726123
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Nieuwe rubriek

Ouw (k)oers
Bron:

Nieuwe rubriek
Kinderen hebben soms rake uitspraken. Als redactie willen
we u de gelegenheid geven deze uitspraken met anderen te
delen. We willen een rubriek Prietpraat beginnen.
Stuur leuke uitspraken naar de redactie voor deze nieuwe
rubriek Prietpraat. Dit kan via de e-mail of in de brievenbus
bij het Dorpscentrum d’Ouw School
Hieronder een aantal voorbeelden:
* Tijdens het omkleden voor de gymles *
"Ik moet een beetje afvallen", zegt een leerling terwijl hij
op zijn buik slaat.
"Ik niet", zegt een ander die meteen zijn shirt omhoog doet
om zijn buik te laten zien.
"Zooooo, jij bent echt bespierd!"

Een gesprek over kleding op een basisschool.
Opeens zegt een leerling: "Ik weet wat menu's zijn".
De juf wilde in eerste instantie aangeven dat dit niets met
het gesprek te maken had, maar ze besloot hem het toch uit
te laten leggen.
De leerling: "Ja, je weet wel, bij ons basketbalteam hebben
wij allemaal een menu aan".

De juffrouw: "Ik hoop dat het morgen weer zo'n lekker
weer is, want ik moet fluiten"
Leerling: "Wat voor soort fluit bespeel je juf?"

"Ik heb wel een kliko zand in mijn schoenen"

"Ik had op vakantie een holtie tolkie gekregen. Daar kun je
mee van de vakantie naar huis praten!"

Koers van Oers
jaargang 1980, nr. 7

Een stukje uit het kampverslag van de Rakkers van Jong
Nederland.
Wat de rakkers allemaal meegemaakt hebben op kamp,
leest u in het volgende kampverslag:
Maandag 14 juli:
We vertrokken om 11 uur bij het gemeenschapshuis en
kwamen om kwart voor 12 in Vlierden aan. Nadat we de
luchtbedden klaargelegd hadden, gingen we op verkenning.
Dinsdag 15 juli:
We waren om 6 uur wakker!!! We hebben ons aangekleed
en toen gingen we rugbyen en potje verschoppen. Toen
gingen we eten, na het eten deden we ridderspelen. Bertina
zei een half uur na het eten: ab-ba’s. Middags moesten we
kluizenaar Menaurus gaan zoeken. Het was erg spannend
want we zagen rode ridders, maar het waren geen rode
ridders, maar het waren gewoon wat kleren die hingen te
drogen. ’s Avonds gingen we naar de sporthal. We deden
trefbal, zitvoetbal, jagerbal. En toen moesten we naar bed.
Woensdag 16 juli:
Victor kwam ons om kwart voor 8 roepen. Onder het eten
werd er op de raam geklopt. Rini zei dat ze 2 of 3 rode
ridders had gezien. Toen vonden we een brief, er stond in
dat er iemand gevangen was door de rode ridders. Toen zijn
we gaan zoeken. We vonden die persoon en hebben de rode
ridders aan de boom vastgebonden. Toen zijn we gaan picknicken.
Donderdag 17 juli:
We kwamen om 9 uur uit ons bed. Na het eten gingen we
boodschappen doen. Na het eten moesten we ons omkleden
want we gingen spelletjes doen in de gymzaal. We deden
apenspel en andere spelletjes. Om 5 uur gingen we terug
naar de blokhut.
Vrijdag 18 juli:
’s Morgens werden we wakker geroepen. Victor werd
“boos “omdat hij dacht dat er in de meisjestent nog iemand
sliep. Bijna niemand waste zich ’s morgens vroeg, maar ja!
Eindelijk gingen we eten. Na het eten gingen sommigen
gymmen en sommigen winkelen. ’s Avonds hadden we
kampvuur, iedere groep moest een liedje of een toneelstukje
maken. De leiders maakten een liedje over alle kinderen.
Iedereen ging daarna slapen, behalve de leiding.
Afscheidsdag zaterdag 19 juli:
Toen we wakker werden gingen we ons allemaal aankleden.
Sommigen hadden hun koffers opgeruimd. Toen moesten
we eten, al het eten moest op, dus iedereen had heel veel
vlokken op zijn bord. Toen moesten we nog opruimen.
Toen moesten we elkaar helpen. En toen.....................
gingen we naar huis.
Het was een héééééééél fijn kamp geweest.
De rakkers......
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Merefelt nieuws

Merefelt

Zorgcentrum

Bij Zorgcentrum Merefelt gaan de trossen los !

Marinella Boer10
Groendecoraties, Workshops en
Creatief Atelier
Decoraties voor het najaar en Halloween.
Open dagen: Zaterdag 15 september, 16.00 - 20.00 uur
Zondag 16 september, 11.00 - 17.00 uur.

Info : 040 - 2541087 / 06 - 51890143
“Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen
mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te
maken, taken te verdelen en het werk te verdelen, maar leer
mensen verlangen naar de open zee”
(Antoine de Saint-Exupery)

marinella@boer10.com
Atelierruimte:
De Run 5404
5504 DE Veldhoven

www.boer10.com
Postadres:
Berg 82
5508 AX Veldhoven

De schrijver van het boekje Le Petit Prince heeft dat mooi
gezegd en het is zeker ook van toepassing op Zorgcentrum
Merefelt. Wij gaan weliswaar geen schip bouwen, maar wel
een prachtig gebouw en het zou fijn zijn als we iedereen in
onze droom mee kunnen nemen.
Wat was die droom ook alweer?
We bouwen aan een nieuw Merefelt omdat we het oude
gebouw niet meer van deze tijd vinden. De kamers zijn te
klein, de gangen zijn te lang en we missen een gezellig
centrum. Ook vinden we de manier waarop we zorg moeten
verlenen soms omslachtig. Door de lange gangen en de
open kamers zijn onze verpleegafdelingen eerder
vergelijkbaar met een ziekenhuis, dan met een thuis.
Als we dan bedenken dat onze cliënten hier vaak verblijven
voor de rest van hun leven, dan voelt u al aan dat we het
graag anders willen hebben. Het zou fijn zijn als onze
cliënten Zorgcentrum Merefelt als een echte thuis kunnen
ervaren.
Waar willen we ook al weer naartoe?
We willen een gebouw wegzetten waar we kleinschalige
wooneenheden kunnen vormgeven: dat wil zeggen we gaan
naar ruimten waar 7 cliënten ieder hun eigen ruime
(slaap/zit)kamer hebben, maar waar tevens een
gezamenlijke huiskamer met keuken is met gezamenlijk
sanitair en een eigen voordeur.
Uit onze ervaringen van Rundgraafpark merken we dat
cliënten, maar ook hun familie, zich weer echt thuis voelen
in een dergelijk “huisje”. Wij denken dat we ook binnen
Zorgcentrum Merefelt de zorg nog kunnen verbeteren
doordat we per huisje met woonzorgbegeleiders willen

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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werken die voor 7 of 5 mensen de zorg en het welbevinden
begeleiden.
Naast de huidige 60 plaatsen voor lichamelijk zieke
ouderen krijgen we er nog eens 26 verpleeghuisplaatsen bij,
dus we worden ook een stukje groter.
Voor de hoge verzorgingshuisflat is tevens een verandering
nodig. De overheid heeft in 2000 aangegeven dat zij vindt
dat we “scheiden van wonen en zorg” moeten toepassen.
Dit wil zeggen dat wij cliënten die zorg nodig hebben een
appartement binnen de huursubsidiegrens moeten kunnen
aanbieden, waar wij dan vervolgens zorg aan huis verlenen.
Met die beleidskeuze van de overheid in gedachte is in het
ontwerp van het nieuwe gebouw rekening gehouden er
komen huurappartementen in de hoge toren van wel 70 m2.
Tot slot willen we ook dagbehandeling aanbieden. Hiervoor
hebben wij 15 plaatsen toegewezen gekregen.
Op de posters in de recreatiezaal van Zorgcentrum Merefelt
kan iedereen zien hoe het nieuwe gebouw qua sfeer en
indeling er uit komt te zien.
In 2006 en 2007 zijn de vergunningen om dit te kunnen
realiseren allemaal binnengekomen. In maart zijn we
gestart met de aanbesteding. Inmiddels is de kogel door de
kerk: op 5 juni heeft de Raad van Toezicht van de RSZK en
de Raad van Commissarissen van Woningstichting de
Kempen beslist dat de nieuwbouw Zorgcentrum Merefelt
van start kan gaan.

Dit betekent dat wij inmiddels druk aan het plannen zijn
gegaan. Globaal gezien, wordt in de 2e helft van 2007 met
de volgende activiteiten gestart:
juli / augustus 2007
Start renovatie eerste vijf etages hoogbouw, om deze
etages geschikt te maken voor verpleeghuiszorg (dit
wil zeggen de bewoners van de laagbouw Merefelt)
september 2007
Voorbereidingen voor de plaatsing van unit(kantoor)
gebouw op de parkeerplaats
oktober 2007
Realisatie en in gebruikname unitgebouw
Afwerking eerste vijf etages hoogbouw
november 2007
Verhuizing van de bewoners van de laagbouw naar de
nieuwe maar tijdelijk huisvesting.
november en volgende
Sloop laagbouw zorgcentrum Merefelt
Uit deze opsomming van activiteiten die vanaf heden gaat
starten zult u wellicht kunnen concluderen dat dit overlast
met zich mee gaat brengen. Dit is ook het geval. Zowel
geluidsoverlast ten gevolge van de renovatie van de eerste
vijf etages in de komende maanden, als aansluitend
geluidsoverlast ten gevolge van de sloop aan het einde van
het jaar zijn niet te vermijden. Ook zult u rekening moeten
houden met parkeerproblemen. Iedereen die in de
gelegenheid is om met de fiets of te voet naar Zorgcentrum
Merefelt te komen zal hier dan ook toe worden verzocht in
de komende periode.
Kortom: we gaan een drukke en spannende periode
tegemoet, maar het begin is eindelijk gemaakt!
Ik hoop dat we allen mee gaan “verlangen” naar dit nieuwe
huis. Immers het zijn niet de stenen die gestapeld moeten
worden. Het zijn de medewerkers die er een prachtige
werk- en woonomgeving van kunnen maken door er met
betrokkenheid van iedereen de schouders onder te zetten,
zodat de cliënten er prettig kunnen wonen en zich thuis
voelen in Zorgcentrum Merefelt.

Verslag motortoertocht
De Oerse Motortoertocht, De Rinus-Rit – 24 juni 2007
Ondanks het feit dat de tocht 1 week later plaatsvond dan
de aanvankelijke plandatum, dit i.v.m. de Harmonie
festiviteiten, kwamen er toch weer zo’n 60 Oerse motoren
opdraven. Nu de tocht helaas samenviel met de jaarmarkt in
“ZandOers” moest er een aangepaste route gemaakt worden
omdat de eigenlijke rit dwars door ZandOers liep, hetgeen
nu niet ideaal was.
’s Morgens op Cambiance “de Molenvelden” was er al
volop motorgeluid te horen en onder het genot van een kop
koffie en Multi-vlaai werd er ingeschreven en in groepen
vertrokken. De rit ging via Volkel e.o. naar Berg en Dal,
Groesbeek etc. om via St. Oedenrode/Boxtel weer terug te
keren. Een hele mooie rit volledig bedacht door de
naamgever Rinus Hazenberg. Onderweg was alles mooi en
groen. Dit verzorgd door Sanders Graszoden, imposant.
We hadden goed weer besteld en geloof het of niet, vrijwel
alle rijders hebben het drooggehouden. Alleen de
allerlaatsten die teveel terrasjes hadden bezocht kregen op
het allerlaatst nog een douche. Alle rijders zijn veilig en
zonder stukken of ongelukken binnen gekomen en na
ontvangst van de plaquette en de foto van Prontophot was
de tocht afgelopen.
’s Avonds, nadat de motoren thuis ook gestald waren en de
lederen kleding vervangen was door iets luchtigers, begon
er in de Molenvelden nog een gezellige v/d Sande-BBQ en
werd onder het genot van een pilsje ook de motorrijder van
het jaar gekozen en, hoe kan het anders, dat werd
Rinus Hazenberg met lof.
Een presentatie van Johan van Kessel’s vrienden die in
woord en beeld de motortochten door India toonden waren
een leuke afsluiting van een zeer geslaagde
“Oerse motordag”. De organisatoren bedanken dan ook
iedereen die heeft geholpen of deelgenomen en graag tot
volgend jaar.
Egbert – Jo – Johan – Bob

mevrouw drs. Dianne Engels
directeur zorgcentrum Merefelt

Zorgcentrum Merefelt
uw seniorenpartner
voor zorg, welzijn en
wonen !
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
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Overpeinzingen

Vakantie!
Ja, wanneer dit gelezen wordt begint de vakantietijd
langzaamaan op zijn eind te lopen en dan begint het
gewone leventje weer voor ons allemaal.
Nou ja voor de meeste van ons dan toch zeker.
Veel mensen hebben een tijdje in het buitenland
doorgebracht of hebben in elk geval dingen ondernomen
waar normaal gesproken de tijd voor ontbreekt. Fietsen,
wandelen, zwemmen, luieren, hobbyen en weet ik veel wat
een ieder zo allemaal doet in zijn vakantie.
Wij hebben het dit jaar anders gedaan, want sinds wij onze
Datsja in Zeeland hebben, is het bijna het hele jaar door
vakantie.
Zo heerlijk om weer een klein plekje te hebben waar wat
plantjes groeien, waar vogeltjes en vlindertjes van dichtbij
te bekijken zijn en waar een stoel altijd uitnodigend buiten
staat te wachten tot je er op komt zitten.
Natuurlijk, we hebben dit jaar best heel wat regenbuitjes
gehad, maar … dan zorgde onze heerlijk serre voor
beschutting en schonk ons toch het zicht op het leventje
buiten.
We hebben weer knoppen zien springen, onkruid gewied en
nieuwe plantjes gezet.
Geraniums voelen zich op hun gemak bij ons en bloeien dat
het een lieve lust is.
Ja, we zijn heel blij met dat besluit van de overname van
die stacaravan en hoewel die qua indeling en inrichting in
het begin nog lang niet helemaal aan onze wensen voldeed
… begint het nu toch steeds meer en meer ons eigen plekje
te worden.

De Run 6360
5504DM Veldhoven
Tel: 040 2942666
Fax: 040-2942600
De uitvaart in vertrouwde handen

Slikdijk 16

Wintelre

Ditty ten Boske en Mieke Artz

Wij verzorgen de uitvaart op een betrokken wijze, volgens uw
wensen en met extra aandachtvoor nazorg.
Een bewuste keuze voor een persoonlijk afscheid.
Voor verzekerden en niet-verzekerden.

040-212 8 212 www.eclips-uitvaart.nl

De meeste oude meubels zijn vervangen door meubeltjes
van onze eigen smaak, een heuse badkamer is gerealiseerd
en de nieuwe slaapplek begint steeds vastere vormen aan te
nemen.
In de serre hangen gordijntjes, die terug doen denken aan
ons geliefde plekje in Oers en dat geeft een heel vertrouwd
gevoel.
We kunnen met recht zeggen, dat hetgeen we op ons
appartement altijd toch nog misten, hier teruggevonden is.
Ja, helaas niet meteen naast de deur, maar wel nog altijd op
een te berijden afstand en in de gezonde Zeeuwse lucht, die
zorgt voor energie en welverdiende rust in de stille
nachtelijke uurtjes. De vogels fungeren dan weer als
wekker om ons op een natuurlijke manier aan een nieuwe
dag te herinneren.
En nu vertoeven we dus wel zeer regelmatig op dit kleine
paradijselijke plekje en raken er zelfs zo thuis, dat wanneer
we op ons appartementje zijn we gewoon vergeten … waar
alles ook al weer stond en dus koffie of pannen zoeken op
de plek die ze in onze Datsja hebben.
Nou als dat niet het echte thuisgevoel weergeeft … dan
weet ik het ook niet meer.
En zo blijft voor ons het hele jaar door gevuld met
vakantiedagen, precies wanneer wij dat willen en op een
plek waar we ons thuis en happy voelen.
Lang leve de vakantie!
Thea.
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Kersttocht door Oerle

Donateurs bedankt

Kerst in Oerle

Aan onze donateurs en bloemenvrienden.

Uitnodiging voor de vergadering op 5 september 2007

Ieder jaar weer doen wij een beroep op de mensen die
woonachtig zijn in Oerle, om donateur van onze
bloemenvereniging te worden. Velen van u zijn al heel wat
jaren bereid ons jaarlijks hierin te steunen.
Via deze weg willen wij onze vaste en nieuwe donateurs
bedanken voor hun financiële gift.
Als blijk van waardering kunt u ook dit jaar op vertoon van
uw bewijs van inschrijving in de periode van 4 augustus
t/m uiterlijk 27 oktober wekelijks één boeketje dahlia’s
komen halen .
Onze mensen staan vanaf zaterdag 4 augustus, tussen
10.00 en 11.00 uur voor u klaar om de bloemen te snijden.

Aan alle verenigingen en stichtingen in Oerle.
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van een vergadering ter
voorbereiding van de tweede kersttocht door Oerle.
Tijdens deze bijeenkomst worden foto’s van de kersttocht
van 2006 getoond. Deze vergadering is op 5 september,
aanvang 20.00 uur in Dorpscentrum d’Ouw School.
AGENDA
1.
Opening
2.
Verslag van de bijeenkomst van 20 juni
3.
De invulling van de taferelen
Op weg naar kerst
a.
De schepping van de mensen
b.
Abraham gaat naar het beloofde land
c.
Mozes leidt het volk uit de slavernij van
Egypte
d.
David wordt koning
e.
De profeet Jesaja kondigt de Messias aan
f.
Johannes de Doper
Van kerst
g.
Maria wordt bezocht door de engel en gaat
naar nicht Elisabeth
h.
De droom van Jozef
i.
De volkstelling
j.
De volle herberg
k.
De herders op het veld
l.
Jezus is geboren, de kerststal
4.
Wat verder ter tafel komt
5.
Rondvraag
6.
Sluiting

P.S.
Om alle donateurs wekelijks te voorzien van één boeketje
dahlia’s hanteren we al jaren de volgende regel:
Grote dahlia’s
=>
± 5 stuks per bos*
Middel dahlia’s
=>
± 7 stuks per bos*
Kleine dahlia’s
=>
± 11 stuks per bos*
* Dit ligt aan de ter beschikking zijnde dahlia’s en helaas
moeten wij mededelen dat dit jaar de hoeveelheid
bloemen minder is dan vorige jaren, dus zullen we ons
strenger aan deze regel moeten houden.
We horen ook vaak “er staan nog bloemen genoeg”, maar
omdat deze nog niet volgroeit zijn worden ze niet
gesneden, want deze bloem groeit toch niet verder in de
vaas.
Graag tot ziens!!
“Groen en Keurig”

Werkgroep kerst in Oerle
Mardi Sanders, Henriette Schoonen en Kitty Tholen
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De parochie

Parochieberichten:
Overleden:
Suus Versteeg, weduwe van Bert van Roosmalen,
voorheen Smidsvuurke 12 (85 jaar)
Pastoresteam:
W.C.M. Smulders, pastoor. ( 040 - 205.13.50
P.M.W. Sanders, pastoraal werker. ( 040 - 253.22.26

Vieringen St. Jan de Doperkerk
15 Augustus: Maria Hemelvaart:
wo 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
en M. Sanders, pastoraal werker
Weekeinde van 18 – 19 augustus:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(Convocamus)
vr 14.30 uur: Inzegening van het huwelijk van Dorinda
Feijen en Bas Loontjens.
Weekeinde van 25 – 26 augustus:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker
wo 19.00 uur: St. Jan Onthoofding: Eucharistieviering met
pastoor W. Smulders
Weekeinde van 1 – 2 september:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
Zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
Weekeinde van 8 – 9 september:
za 19.00 uur: Gezinsviering: Woord- en Communieviering
met M. Sanders, pastoraal werker
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering met
M. Sanders, pastoraal werker (Convocamus)
Weekeinde van 15 – 16 september:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor W. Smulders
(Convocamus)
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Parochiecentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26
email: kerk@parhdrie-eenheid.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 (per intentie € 9).
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden:
Martien van Nostrum: ( 040 - 205.14.56
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!

overal in Nederland is dat gesteld op groep 4. Wij houden
ons in de parochie nogal strikt aan deze grens en natuurlijk
over iedere grens kun je een discussie op gang brengen.
Dit geldt ook voor het Vormsel, maar dan natuurlijk voor
groep 8.

Een kijkje in de keuken van…
Het afgelopen jaar was het ‘jaar van de diaconie’: dat is
vanuit de kerk gezien je blik naar de wereld richten, een
wereld waar ieder van ons deel van uitmaakt. Dit jaar
richten we de blik naar binnen: wat gebeurt er allemaal in
een kerkgemeenschap? Welke groepen zijn er en hoe gaan
die te werk? Een soort kijkje in de keuken van een pastoraal
werker. Deze keer: voorbereidingen voor de Eerste
Communie en het Vormsel.
Veel van de werkzaamheden van de werkgroepen ‘Eerste
Communie’ en ‘Vormsel’ komen overeen. Het jaar begint
voor de werkgroepen vroeg, in september moeten de
gegevens van de katholieke kinderen van de scholen
opgevraagd worden. Alle kinderen van de groepen 4 en 8,
die als katholiek in de boeken van de scholen staan krijgen
thuis een uitnodiging om zich op te geven voor de Eerste
Communie en het Vormsel. Bij scholen zoals de
‘Jan Ligthart’ en de ‘Verrekijker’ komen er oproepen in het
schoolblad te staan.
Als alle aanmeldingen binnen zijn worden de groepen
geformeerd:. Meestal twee groepen bij het Vormsel
(een groep Veldhoven-Dorp met Zonderwijk/ ’t Look en
een groep Oerle). Bij de Eerste Communie zijn er meestal
drie groepen (groep Veldhoven-Dorp, groep
Zonderwijk/ ’t Look en een groep Oerle). Ik krijg nogal
eens de vraag waarom de groep Eerste Communie van
Zonderwijk/ ’t Look nog steeds apart is, terwijl de parochie
toch een eenheid is. Dit is om heel praktische redenen: de
kerk Sint Jan te Oerle is te klein om veel communicanten en
hun ouders te herbergen (de groep in Oerle zelf is meestal
groot genoeg) en de groep van Veldhoven-Dorp is te groot
om nog 15 tot 25 kinderen van een andere groep erbij te
krijgen. Bovendien is de groep Zonderwijk/ ’t Look heel
wisselend van grootte : het ene jaar zijn er zo’n 15 kinderen
en het volgende jaar 25. Dat komt omdat de school
‘De Poolster’ een gecombineerde groep 4 en 5 heeft.
Zij doen het ene jaar wel en het andere jaar niet mee met de
Eerste communie..
Regelmatig komen ook ouders naar de werkgroep toe die
graag een broer of een zus van iemand uit groep 4
de Eerste Communie willen laten doen. Dat kan, mits die
broer of zus zelf ook in groep 4 of hoger zit. Kinderen uit
groep 3 leren net lezen en bij ons huidige project is er veel
te lezen. Daarnaast heb je ook een basisniveau nodig en

Vervolgens begint het plannen van de verschillende
bijeenkomsten. De kindermiddagen (bij de Eerste
Communie 3 tot 6 bijeenkomsten; bij het Vormsel
5 bijeenkomsten), de ouderavonden (twee avonden) en de
presentatievieringen. Dit moet allemaal voor 5 groepen
(Eerste Communie en Vormsel) gebeuren. Dat kan heel
ingewikkeld zijn want die pastoraal werker die moet weer
overal bij zijn! Een hele puzzel is vooral de planning van de
vieringen. De Eerste Communiedata staan meestal aan het
begin van het jaar vast, want je moet rekening houden met
vakanties en je moet rekening houden met feestdagen. Een
voorbeeld: dit jaar is de viering van de Eerste Communie
van Veldhoven-Dorp voor het eerst om twaalf uur in de
middag gevierd. Dit omdat de Eerste Communie met
Pinksteren was. Er was om 10 uur eerst de gewone viering.
De vraag was of dit volgend jaar niet weer op het oude
tijdstip van half elf kon en dan het liefst op zondag 18 mei,
de zondag na de meivakantie. In 2008 is dit de zondag na
Pinksteren, dit is de zondag van de Heilige Drie-eenheid,
patroon van onze gehele parochie. Dan kun je het niet
maken om in de ochtend geen viering te houden voor ‘de
gewone parochianen’. Dit geldt natuurlijk ook voor
feestdagen zoals Hemelvaart en Pinksteren. Er komt dus
heel wat kijken bij zo’n planning. De planning van de
vieringen voor het Vormsel wordt gedaan in overleg met de
vormheer. Aangezien de vormheer vaak ook tijdens het
weekeinde zelf vieringen heeft, komt het voor dat de
Vormselviering op vrijdagavond is. Een andere voorwaarde
natuurlijk is dat er een koor is, ook met hen moet rekening
gehouden worden bij de planningen. Dit naast de
planningen van de scholen met hun speciale dagen.
Als dan uiteindelijk alles gepland is, komt het vaak voor dat
uit praktische overwegingen data toch gewisseld moeten
worden. Het blijft een organisatorisch geheel ,je kunt van
alles tegenkomen. Bij de Eerste Communie komt er nog bij
dat wij werken met een project waarbij de kinderen van
november tot en met juni brieven krijgen van een zekere
Peter Pen. Die brieven moeten iedere twee weken
rondgebracht worden door de werkgroepleden. Ook hier
wordt weer een planning voor gemaakt. Dan kan
uiteindelijk het werk zelf beginnen: de ouderavonden in

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
9

oktober zijn daartoe het startschot, maar van te voren is er
dus al heel wat werk verzet.

Behoefte aan collectanten

Zo dit is een eerste kijkje in de keuken van een pastoraal
werker… Ik hoop dat u dit stukje lezenswaardig vond en
wellicht heeft u ideeën voor een volgend ‘Kijkje in de
keuken…’. Op de planning staan in ieder geval de
voorbereidingen bij een uitvaart, iets waar veel mensen
plotseling voor komen te staan en dan is het goed te weten
hoe dat in zijn werk gaat. Andere ideeën blijven welkom.
Tot slot: veel werk wordt er gedaan door werkgroepleden
van de Eerste Communie en het Vormsel. Daarom nog een
dringende oproep: wij zijn op zoek naar ouders die mee
willen werken aan de werkgroep van het Vormsel vanuit
Veldhoven-Dorp en Zonderwijk/ ’t Look! Interesse?
Neem even contact op met ondergetekende, maar ook
Marian van den Boomen (tel. 2052020) uit Oers kan u er
meer over vertellen.
Mardi Sanders

Grote behoefte aan collectanten

Nationaal MS Fonds wil meer
vrijwilligers in Veldhoven
Het Nationaal MS Fonds zoekt nieuwe collectanten in
Veldhoven voor de Nationale MS Collecteweek in
november. “Er zijn nog geen collectanten gevonden.
Veldhoven is een nieuwe gemeente waarin we voor ’t eerst
collecteren. We hopen in een gemeente met ruim 42.000
inwoners op zo’n 30 collectanten” zegt Pamela Zaat,
landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds.
De organisatie zet zich in om de kwaliteit van leven van
mensen met MS te verbeteren. Dit doet zij door
voorlichting te verstrekken, activiteiten en vakanties te
organiseren en onderzoek te verrichten.
Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale
zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de
hersenen en het ruggenmerg. MS is de meest voorkomende
invaliderende aandoening onder jonge mensen in
Nederland. Het is een chronische ziekte, dat wil zeggen:
een ziekte die niet meer overgaat en ook nog niet te
genezen is.

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

MAKELAARDI J
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Het Nationaal MS Fonds zoekt met name mensen die bereid
zijn een deel van hun vrije tijd te besteden aan de landelijke
collecte in november. Vrijwilligers, jong en oud, met veel
of beperkte tijd. Iedereen kan meehelpen de collecte tot een
succes te maken! Het Nationaal MS Fonds collecteert van
19 t/m 24 november.
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat,
landelijke coördinatrice van het Nationaal MS Fonds, tel.
(010) 591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Overname Molenvelden

Koken met de koers

Topparken neemt Cambiance Molenvelden over
Door Ad Adriaans
Topparken, dat zijn hoofdzetel heeft in het Gelderse
Lunteren, mag zich vanaf woensdag 11 juli de nieuwe
eigenaar noemen van Cambiance Molenvelden.
Molenvelden-eigenaar Gerard van der Sangen kreeg naar
zijn zeggen een bod dat hij niet kon weigeren. De
campinggasten zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de
verkoop. Voor hen verandert er voorlopig niets.
In 2000 nam Gerard het
bedrijf over van zijn vader.
Begin dit jaar had hij nog
plannen om te investeren in
zijn recreatiepark. Hiervoor
moest hij van zijn bank het
bedrijf opnieuw laten
taxeren.
“Via het taxatiebureau ben ik rond Koninginnedag
benaderd door de directie van Topparken. Zij hebben al in
verscheidene provincies diverse parken, maar nog niet in
Brabant. Hoewel ze dachten dat ik niet wilde verkopen,
kwamen ze toch op bezoek.” Na dit eerste bezoek verliep
alles snel. “Het management was er meteen van overtuigd
dat Cambiance Molenvelden het eerste Toppark van
Brabant moest worden. Mijn vrouw en ik werden
uitgenodigd op het hoofdkantoor en daar is de koop
gesloten”, aldus Gerard. Daarvoor had hij wel eerst groen
licht gevraagd aan zijn moeder. Het was per slot van
rekening haar begin dit jaar overleden man Theo geweest
die in 1967 samen met zijn broer Harry het familiebedrijf
was begonnen. Ook de naast de camping gelegen woning
van het echtpaar Van der Sangen is door Topparken
aangekocht. Zij mogen er nog een jaar in blijven wonen.

Saltimbocca in citroensaus
Hoofdgerecht voor 4 personen
Ingrediënten:
4 kalfschnitzels extra plat geslagen
4 plakjes dun gesneden parmaham
zout en peper
4 grote saliebladeren
2 eetlepels olijfolie
4 eetlepels witte Vermouth of droge witte wijn
3 eetlepels citroensap
50 gram ijskoude boter in kleine blokjes
Bereiden:
Leg de schnitzels op het werkblad, bestrooi ze licht met
zout en peper en dek af met een plakje parmaham. Druk de
ham even goed aan met de handpalm. Verwarm de olie in
een grote koekenpan en bak de schnitzels eerst circa 2
minuten op middelhoog vuur op de kant met parmaham.
Draai het vlees om en bak nog een minuut. Haal het vlees
uit de pan en houd het warm onder aluminiumfolie. Zet het
vuur hoog en giet de Vermouth of witte wijn en citroensap
in de pan. Laat aan de kook komen en zet het vuur dan weer
laag. Roer de klontjes boter er geleidelijk door zodat de
saus mooi glad en licht gebonden wordt. Leg het vlees nog
een halve minuut terug in de pan en lepel de saus erover.
Lekker met pasta of gebakken aardappels.
Smakelijk eten.

Gerard blijft nog even aan bij Cambiance om de lijntjes te
bemannen naar de lokale en provinciale overheid totdat
Topparken een bedrijfsleider heeft gevonden. “De 34
werknemers die op de loonlijst staan gaan allemaal mee
over”, benadrukt Gerard, “en ook harmonie St. Cecilia
hoeft niet te wanhopen. In de koopakte is opgenomen dat
hun wekelijkse kienavond hier kan blijven doorgaan. Deze
avond was de passie van wijlen mijn vader.”
De Van der Sangens gaat de komende tijd benutten om zich
eens goed te oriënteren in de markt. “We waren er nog
helemaal niet mee bezig. We willen wel weer iets in de
recreatiesector beginnen en gaan dus niet rentenieren. Ik
ben pas 39 en je moet wel een doel in je leven hebben.”
Het park blijft nog tot eind september Cambiance
Molenvelden heten. Wat het daarna wordt is nog niet
bekend, maar Molenvelden blijft wel in de tenaamstelling
voorkomen.
11

Campagne MISSIO
Campagne MISSIO ‘Spiritualiteit van de dalits’
met de dalitpriester Yesumarian
Zaterdag 29 september om 10.00 uur, Dorpscentrum,
Oude Kerkstraat 18, Veldhoven-Oerle
Doelgroepen:
MOV- en missiegroepen; scholen, projectgroepen, pastors
en parochiekader die iets hebben met India of iets willen
met Wereldmissiemaand.
Programma:
10.00 uur: zaal open (koffie, thee, infostand)
10.30 uur: Opening MISSIO-campagne door Gerard
Damen. Bijbellezing uit Joh. 4, Samaritaanse
vrouw bij bron, met bezinning op deze tekst.
10.50 uur: Indiagroepen / Indiasche priesters stellen zich
voor; zeggen wat ze doen / waar ze werken.
11.20 uur: zang en muziek o.l.v. de heer Randhir
Lalbahadoersing.
11.30 uur: film van Dalit Human Rights Center in
Chengalpattu, India.
11.50 uur: korte pauze
12.00 uur: inleiding door dalitpriester, Yesumarian, S.J.
(Engels met Nederlandse handreiking).
12.20 uur: lunchpauze (Lunch is voorzien!); ontmoeting;
leestafel over projectmateriaal van Missio.
13.15 uur: Paneldiscussie met als thema: Christen zijn
vraagt betrokkenheid op dalitproblematiek in
India en op uitsluiting in Nederland.
14.00 uur: zang door groepje van Randhir
Lalbahadoersing.
14.10 uur: Toelichting of vragen bij projectmateriaal en
presentatie van dalitprojecten; suggesties voor
handelen in parochies en groepen. (*)
14.40 uur: afsluiting met dank en dalitgebed.
(*) NB. Graag verwijzen we hier naar de aanbevelingsbrief
van MISSIO over materiaal voor parochies,
scholen en Indiagroepen. ( ( 070-304 74 45 of
e-mail: a.emminger@missio.nl )

Wereldmissiemaand 2007

Gestudeerde straatvechter
Op uitnodiging van Missio bezoekt de Indiase
dalit-priester Lourdunathan Yesumarian (51) begin
oktober ons land. Zijn leven lang vecht hij voor de
rechten van de dalits. Deze bevolkingsgroep maakt een
vijfde van de Indiase bevolking uit en leeft praktisch in
slavernij.
Als ‘onaanraakbaren’ zijn dalits slachtoffer van wat wel ’s
werelds laatste apartheid wordt genoemd. Belangrijk
onderdeel van Yesumarians bezoek is de ontmoeting met
missie- en vredesgroepen van parochies, scholieren en wie
ook maar geïnteresseerd is.
‘Bij ons in India betekenen bloemen veel. Bij leven kreeg
mijn moeder ze als dalit-vrouw nooit. Daarom geef ik haar
die nu. Elke dag zet ik een boeketje bij haar foto. Dat blijf
ik doen, tot aan mijn dood,’ zegt Yesumarian. Portret van
een gestudeerde straatvechter.
Politieknuppel
Vijanden genoeg heeft hij. Als advocaat slaagde
Yesumarian erin om dalit-families maar liefst 1.500
stukken grond terug te bezorgen. Regelmatig loopt hij aan
kop van de talrijke protestmarsen die dalits houden. In
zaaltjes en op stadspleinen spreekt hij de betogers moed en
vastberadenheid in.
In Kalam, de krant van zijn dalit-centrum voor
mensenrechten in Chengalpattu, publiceert hij elke maand
over de geweldsmisdrijven, bedreiging, afpersing en
discriminatie waarvan dalits het mikpunt zijn.
Kaste-mensen nemen het hem niet in dank af. Yesumarian
zat menigmaal in de gevangenis en maakte pijnlijk kennis
met de politieknuppel. Maar Yesumarian laat zich er niet
door afschrikken. ‘Integendeel, ik word juist geïnspireerd
om door te gaan.’

Opgave en informatie:
♦ Stuur via werkgroep, projectgroep, of parochie een
briefje per post naar:
Missiesecretariaat, t.a.v. Mevrouw G. Kleijberg,
Postbus 1070, 5200 BC ’s-Hertogenbosch.
♦ e-mail naar: gkleijberg@bisdomdenbosch.nl
♦ of bel (073-61.25.488 en vraag naar Paul ten Hacken
of Louis Peeters, Missiesecretariaat.
Ondergetekenden geven zich op voor ‘Spiritualiteit van de dalits’ 29 september in Veldhoven-Oerle
Namen: 1___________________________2______________________________3________________________
Adres: 1___________________________2______________________________3________________________
Code en woonplaats___________________________________________________________________________
e-mail:____________________________________werkgroep\projectgroep\parochie_______________________
Handtekening:_________________________________________
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Hoge VN-post
‘Vóór alles ben ik dalit-activist,’ zegt Yesumarian over
zichzelf. Vertrapt en uitgestoten worden grijpt overal in,
zelfs binnen de kerk, licht hij toe. ‘Het bisdom heeft nee
gezegd tegen mijn plan om een school voor dalit-kinderen
op te richten. Ze willen zelf een school oprichten. Maar ze
begrijpen niet, dat dalit-ouders het schoolgeld simpelweg
niet kunnen opbrengen. Dan blijft de deur voor dalitkinderen dicht. Dit terwijl de school juist voor deze
kinderen de weg vormt om niet het lot van hun ouders te
ondergaan. ‘Ik heb mijn keuze gemaakt,’ zegt de activistpriester-advocaat. ‘Ik ben eens gevraagd om bisschop te
worden. Ik had een hoge post bij de Verenigde Naties
kunnen hebben. Maar ik heb voor mijn mensen gekozen. In
mijn geloof vind ik de kracht om door te vechten. In mijn
mensen vind ik mijn inspiratie.’
Verse bloemen
Zo diep als het racisme de kaste-mensen in het bloed zit, zo
diep zitten de vernederingen die Yesumarian zelf als dalit
meemaakte. Hij werd als jongste van acht kinderen geboren
in 1955 in Kodungal, een dorpje in Tamil Nadu. Zijn vader,
een landarbeider, heeft hij amper gekend. Deze stierf toen
hij twee was. Zijn moeder stond er alleen voor. ‘Zij, een
weduwe, werd door kaste-mensen gepest, de voet dwars
gezet, ze moest haar plaats kennen. Na een hard leven stierf
ze op 12 januari 1994. Die dag staat in mijn geheugen
gegrift. Elke dag zet ik verse bloemen bij haar foto,’ zegt
Yesumarian. Maar ook hemzelf werd duidelijk gemaakt, dat
een dalit zich niks in zijn hoofd moest halen. Als jongetje
haalde Yesumarian hoge cijfers. Goed genoeg om naar de
middelbare school te gaan. ‘Uitgerekend de priester die die
deur voor mij kon openen, hield dat tegen,’ herinnert
Yesumarian zich.

verslag: Gerard Damen
tekst: Werend Griffioen

Krachtig wapen
De vernederende ervaringen uit zijn jeugd ontstaken in
Yesumarian een vuur om zich niet neer te leggen bij het lot
waarvoor dalits volgens kaste-mensen nu eenmaal geboren
zijn. Hij haalde zijn
middelbare school en
volgde zijn roeping om
priester te worden. Als
18-jarige ging hij op studie
bij de jezuïeten.
Tegelijkertijd schreef hij
zich in als rechtenstudent
aan de universiteit van
Mumbay (Bombay). In 1986
haalde hij zijn rechtenbul en
drie jaar later werd hij
priester gewijd. Beide
studies gaven hem inzicht in de manier waarop racisme
werkt en in de verderfelijkheid ervan voor een hele
samenleving. Ze verschaften hem een krachtig wapen tegen
discriminatie en uitbuiting van dalits. Elke maand staat hij
als advocaat zo’n dertig keer voor de rechtbank om plegers
van geweld jegens dalits aan te klagen.
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Het interview

Laatste optreden volksdansgroep de Klumpkes
Door Ad Adriaans
Ze werden ooit in het leven geroepen om de St. Jansmarkt
in Zandoerle wat op te fleuren. Zondag 24 juni vierden ze
hun dertigjarig bestaan en voor de dertigste keer traden ze
op tijdens de traditionele markt. Maar er was geen reden tot
feesten. Ten gevolge van een afnemend ledenaantal was dit
het laatste optreden van de Klumpkes.

De regendruppels die af en toe op de zeilen van de
marktkramen kletterden symboliseerden het droevige
afscheid van de Klumpkes. Velen stonden na afloop met
tranen in de ogen. Er waren bloemen voor de muzikale
begeleiding, en voor Zus van Zon voor het ter beschikking
stellen van oefenruimte. De mooiste en grootste bos was
echter voor Sjaan van Beers. Dertig jaar lang was de
oprichtster de stuwende kracht van dit mooie stukje
Zandoerlese folklore. Namens buurtvereniging Zandoerle
sprak Harrie Kelders een dankwoordje uit en bood alle
leden van de Klumpkes een presentje aan.

Sjaan van Beers-Das (63) is geboren en getogen op
Zandoers, zoals ze dat in Zandoerle zeggen. Zij heeft vanaf
het begin de leiding over de volksdansgroep. “Tijdens een
vergadering van de buurtvereniging zocht men naar iets om
de St. Jansmarkt wat op te fleuren. Dertig jaar geleden was
ik sportleidster bij de KPJ waar ik les gaf in volksdansen.
Zo ontstond het idee om een volksdansgroep in Zandoerle
op te richten. Ik beoefen het dansen al vanaf mijn vijftiende
jaar.”
In het eerste jaar telde de club 26 leden, van jong tot oud en
allemaal uit Zandoerle. Afgesproken was namelijk dat
alleen inwoners van Zandoerle lid mochten worden. Naast
het optreden op de St. Jansmarkt danste de groep ook wel
eens op andere markten en in bejaardenhuizen. Een bij
toerbeurt te organiseren jaarlijks feestje completeerde het
jaarprogramma. Zus van Zon-Das (65) is ook een van de
leden van het eerste uur. “We dansten van het begin af aan
op klompen. Maar dat deed wel pijn aan je voeten. Ook was
het wel eens gevaarlijk, als je op nat gras of gladde planken
moest dansen. We hebben daardoor wel eens een valpartij
meegemaakt. Om schuivers tegen te gaan bevestigden we
later een strook leer onder de klomp. En soms dansten we
wel met twee of drie paar sokken aan in de klompen. Zo’n
vijf jaar geleden besloten we om voortaan op schoenen te
dansen.”
Gaandeweg dunde de groep uit. Voornamelijk lichamelijke
klachten noodzaakten veel dansers te stoppen. Maar
eigenlijk kon er niemand gemist worden. In juni 2007
bestond de groep nog uit elf leden. Aanwas vanuit
Zandoerle is er niet. “Er zijn mensen genoeg op Zandoers,
ook jonge mensen”, zegt Sjaan. “Maar die willen niet
volksdansen. Mensen willen tegenwoordig geen
verplichtingen meer.”
Het repeteren was altijd een heel gezellige bezigheid. Zus:
“We oefenden van januari tot aan de St. Jansmarkt. Vaak
deden we dat bij ons op de plaats. En daarna dronken we
samen koffie.” Het repertoire bestond uit Vlaamse en
Kempische dansen. “In ondermeer Wuustwezel volgde ik
cursussen volksdansen”, vervolgt Sjaan. “Wat ik daar
leerde droeg ik vervolgens over aan de rest van de groep.
We hebben altijd een heel gezellig clubje gehad. Er is nooit
één onvertogen woord gevallen.”
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Hoe is eigenlijk de naam van de groep tot stand gekomen?
“Iedereen mocht bij de start van de groep een naam
aandragen. De naam die het meeste applaus oogstte zou de
naam worden van de volksdansgroep. In de beginjaren
maakten we gebruik van een cassettebandje waarop de
muziek stond. Sinds twaalf jaar verzorgt een
accordeonistenechtpaar de muzikale ondersteuning tijdens
het dansen.”

Start nieuwe dansgroep
Vindt u dansen leuk?
Hebben Nederlandse en/of Vlaamse dansen uw voorkeur?
Ligt de bestemming Veldhoven binnen uw bereik?

Dan ligt hier uw kans!
Bij voldoende belangstelling start er in Veldhoven een
dansgroep aan het begin van het nieuwe seizoen (aanvang
september).

Heeft u belangstelling?
Geeft u zich dan op!
Vermeld hieronder uw:
Naam__________________________________________
Adres:_________________________________________
Telefoonnummer:________________________________
Zus: “Binnenkort gaat er een lid van de Klumpkes
verhuizen. Haar danspartner moet dan ook noodgedwongen
stoppen. Een ander koppel stopt vanwege
gezondheidsredenen. Dan houden we nog drie stellen over,
dat is te weinig. Omdat er geen aanwas is moeten we helaas
stoppen. Ook het accordeonistenechtpaar dat ons muzikaal
ondersteunt vind dit heel erg.”

E-mailadres:____________________________________
In te leveren: Nijverheidslaan 6, 5506 EE, Veldhoven
Of een berichtje naar: c.bertrams@chello.nl
We nemen in ieder geval contact met u op!
Hopelijk tot ziens.

In Postel is het iedere eerste zondag van de maand
volksdansen. Tijdens een van die zondagen in Postel liep
Sjaan Veldhovenaar Cees Bertrams tegen het lijf. Sjaan:
“Cees heeft inmiddels het initiatief genomen tot de
oprichting van een nieuwe dansgroep. Op de St. Jansmarkt
zijn flyers uitgedeeld onder de bezoekers om leden te
werven. Iedereen die wil kan lid worden van deze groep.”
Sjaan en Zus hebben Cees al laten weten onder zijn leiding
te willen doorgaan. Of er nog ooit nog een optreden tijdens
de St. Jansmarkt komt is niet bekend.
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Koers cultuur

Het begon 40 jaar geleden
doorlopend naar het heden
verschijnt maandelijks de Koers
het prachtige blad van Oers.

Dahliatentoonstelling

Dahlia tentoonstelling !
Hierbij nodigen wij iedereen uit om onze jaarlijkse
tentoonstelling te bezoeken.

Alles werd met de hand gedaan,
zelf achter de berichten aan.
Ton Binnendijk tekende
wat maandelijks een mooie kaft betekende.
Oerle werd groter en de Koers die groeide mee,
nieuwe kaften, andere rubrieken, alweer een goed idee.
De kaften werden een gedrukt geheel
in de kleuren blauw en geel.
Met weinig mensen en weinig geld
waren de jaren van de Koers bijna geteld.
Door OWWO de schouders er onder gezet
en de Koers werd gered.
Per computer gaat het nu, het lijkt een makkie dus
toch is het opmaken nog een hele klus.
Het afwerken wordt door de drukkerij gedaan,
zij leveren de Koers kant en klaar aan.
De Koers wordt huis aan huis bezorgd
dit wordt door vrijwilligers verzorgd.
Maandelijks zijn vele mensen aan de slag
opdat u de Koers weer lezen mag.
Veertig jaren zijn voorbij
we tekenen voor nog 40 erbij.
Felicitaties voor jullie mooie Koers
het is en blijft het blad voor Oers.

Dit jaar is ons thema: Met muziek door het leven.
Hiervoor zal exposeren: Harmonie St. Cecilia Oerle!
i.v.m. het 100 jarig bestaan.
Via een fotopresentatie een terugblik naar
“Pompoenenplezier met Halloween 2006”
Noteert u deze datum, het is beslist de moeite waard om
eens een kijkje te komen nemen.
Bloemenvereniging
“Groen en Keurig “
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Clementinalaanleedliedje

Dierenbescherming op zoek

Melodie: “Ons Brabant” van Guus Meeuwis

Dierenbescherming op zoek naar geldzoekers!

Clementinalaanleedliedje

De Dierenbescherming is op zoek naar enthousiaste
dierenvrienden die -in de week van dierendag- willen
collecteren.

Wat krijgen we morgen, is dat goed of slecht
Wij maken ons zorgen, misschien niet terecht:
Maar de laan is alleen met Haloween goed verlicht
En die hekken zijn lastig en ook geen gezicht!
Met het benkske van Opa was iedereen blij:
Daar kunnen wij straks in onze rolstoel niet bij.
Refrein:
En ik loop hier alleen in een te stille laan
We moeten die hekken daar niet laten staan.
Denk eens aan renovatie met bloemen en licht:
Dan blijft het daar rustig en de laan hoeft niet dicht
De goten zijn smerig en het Pleintje heeft pech:
Want de winkel aan huis is nu een sta in de weg.
En dat hek om het grasveld, was dat wel zo wijs
Nou moeten we maaien met sikkel en zeis.
Geen noodverband leggen maar creatief bestuurd
Dan blijft Clementina een prachtige buurt.
Refrein.
Wat gaat er gebeuren, wat zien wij daarvan
Wij zijn onderdeel van een veel groter plan:
De Heerbaan trekt door en aan ’t Stoom wordt gebouwd
Wordt straks onze driehoek gewoon weggedouwd?
Geen noodverband nu maar een bredere koers,
Dan blijft er ons laantje het mooiste van Oers.

Dit jaar collecteert de Dierenbescherming van
zondag 30 september tot en met zaterdag 6 oktober.
De collecteopbrengst is harder nodig dan ooit; dierenleed is
immers aan de orde van de dag. De opbrengst wordt
besteed aan de opvang van (en medische zorg voor)
thuisloze of verwaarloosde dieren, het onderzoeken van de
malafide hondenhandel, de diverse preventieve
voorlichtingscampagnes én het jeugdwerk. Alleen met de
(geldelijke) steun van het publiek kan de
Dierenbescherming daadwerkelijk opkomen voor de
rechten van dieren in nood. Met name in Zonderwijk,
Pegbroeken, Polders, ’t Look en in Zuid is versterking
nodig!
Dierenvrienden die in de week van dierendag tenminste
2 uurtjes willen collecteren voor de dieren kunnen zich
aanmelden bij de Dierenbescherming op telefoonnummer
( 040 - 2820207 of via e-mail
collecte@dierenbeschermingbrabantzo.nl
Wilt u meer informatie dan kunt u ’s avonds contact
opnemen met de regiocoördinator
Anneke Evers op ( 06 - 46 20 69 25 of
Ingrid Vanhouwe op ( 040 - 2543054
Meer informatie over het werk van de Dierenbescherming
vindt u op www.brabantzo.dierenbescherming.nl

Refrein.
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Wat een dorpsfeest!!

Wat een dorpsfeest!!
Wat een voldoening geeft het om terug te mogen zien op
een super geslaagde Boergondische Jungle. Op de site van
Boergondische Oers staan al die prachtige plaatjes van
kinderen en volwassenen die zich uitleven in de Oerse
Jungle. Ze zijn door Willem Binnendijk gemaakt, een echte
vakman. Zie: www.boergondischoers.nl (het is ook leuk als
je een berichtje achterlaat!)
De kinderen hebben genoten van het buiten spelen en het
beleven van alle verschillende jungle spellen. Abseilen,
touwklimmen, tijgeren en ook de slangenman waren voor
de kinderen een genot. Het was een zonovergoten
schouwspel. De mooiste Jane was Mirthe van Beers en de
mooiste leeuw Mart Silkens. Michelle Wijnhoven heeft het
langst op d’r kop in de touwen gehangen en
Merel ten Bloemendal was de beste limbodanseres!

Met 41 teams was het volley weer een succes en de finale
tussen het Wepke en het Ruiske was echt heel spannend
met toch ….. het Wepke weer als winnaar. Dit jaar waren er
ook veel tiener teams die het leuk vonden om tegen elkaar
te spelen. De winnaars uit die categorie was het team de
Bal-loos.

Ook al waren we midden in de jungle toch was de catering
weer perfect. Van het heerlijke eten werd door bijna
300 Oerlenaren heerlijk gesmuld en de kinderen kregen
zoals gebruikelijk hun jungle frietjes. Boergondische dank
dus aan De Dorpsherberg, Ekkersplaza, Van de Sande
Vleesproducties, Van Hooff Partycatering, de Uitdaging en
Cafetaria de Kers!

Na het volley ging de gezelligheid gewoon door in de tent
en is door Papa Parimaribo het touwhangen gepresenteerd.
Deze, uit Suriname, ingevlogen neger heeft de finale extra
kleur gegeven door de touwhangers Fred en Ad aan te
moedigen met Fradje!! Uiteindelijk hing Ad het langst in de
touwen en heeft nu het bord ‘Ad is de beste Tarzan uit
Oers’ in de tuin staan. Van de dames was Gerrie van de
Mierden de sterkste Jane! Het limbodansen dat daarna van
start ging was ook in trek en vele vrouwen uit Oers doken
lenig onder de gewelfde lat door. Toch was Gerrie ook daar
de winnaar. Bij de mannen was het Johnny uit Vessem.
Kortom het was van alle kanten een geweldig dorpsfeest dat
dankzij vele vrijwilligers en sponsors kan plaatsvinden.
Bedankt sponsors en vrijwilligers…… Oers bedankt!
Tot volgend jaar,
Stichting Boergondisch Oers
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Inloophuis niet somber

Een opgewekt gezelschap
Een inloophuis is geen sombere omgeving, waar alleen
mensen met problemen zitten te kniezen. Het is juist een
plek waar mensen met heel diverse achtergrond zich thuis
voelen. Daarom komen zij ook steeds terug. Er wordt vaak
gelachen, soms trakteert een bezoeker die pas jarig is
geweest en je hoort allerlei interessante verhalen.
Bijvoorbeeld over het spook in de Cathrien, of hoe je
contact maakt met mensen door iets aardigs over hun hond
of over hun schoenen te zeggen. Ja, er zijn natuurlijk ook
mensen met problemen, waar zijn die niet. Maar je ontmoet
vaak bezoekers die daar niet in blijven hangen en zich
oprichten. Dat is bemoedigend. De kerk wordt door
sommigen wel overbodig gevonden, maar je ziet ook hoe
velen zich gesteund voelen door hun geloof. Voor dit werk
hebben wij altijd behoefte aan nieuwe gastvrouwen en
gastheren. Iets voor u?
Diaconaal Centrum Eindhoven ((040 - 2468785) en
Open Huis Sint Cathrien ((040 - 2836457)

Open Monumentendag
Open Monumentendag 2007
De elfde Open Monumentendag Veldhoven vindt dit jaar
plaats op zaterdag 8 september. Het thema luidt Moderne
Monumenten en het betreft de periode 1900 - 1965, waarin
belangrijke en vernieuwende ontwikkelingen in de
Nederlandse architectuur zijn ontstaan.
Ter bezichtiging van de betreffende panden is er een
fietstocht van ongeveer 10 km uitgezet door de
Veldhovense kerkdorpen. Aan de hand van opdrachten
kunnen de beoogde monumenten op een speciale manier
bekeken worden. De start vindt plaats tussen 10:30 en
12:30 uur bij het pand Provincialeweg 66 en eindigt bij
Café Saint Tropez, Dorpstraat 15.
(meer info: louisschats@planet.nl)

Belangstelling voor de
Veldhovense politiek?
Kijk dan eens op

www.cda-veldhoven.nl
Secretariaat: Biezenkuilen 90, 5502 PG Veldhoven,
( 040-2539663, fractie@cda-veldhoven.nl
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Fantastische Feest4Daagse

Oerlenaren bedankt, het waren 4 hele mooie
dagen !!!!!!
De Feest4Daagse van de Harmonie St Cecilia zit er al weer
een poosje op. Het waren dagen met een zeer gevarieerd
programma waar wij met zeer veel plezier op terug kunnen
kijken.
Donderdag 14 juni stond in het teken van een aantal
Veldhovense koren en een projectorkest samengesteld uit
de leden van de Veldhovense harmonieën. Bij de ‘koude
rillingen veroorzakende’ slotnummers stonden er 250
zangers/muzikanten op het podium!
Vrijdag 15 juni was een avond vol lokale, regionale en
nationale popmuziek waarbij de aanwezigen kompleet van
uit hun dak gingen.
Zaterdag 16 juni werd een Reünie voor (oud) Oerlenaren
gehouden met de presentatie van de prachtige DVD “Oerle
ons dorp 1960”. De aanwezigen genoten ook van de lezing
“Oerle vroeger en nu” door Frans Loots en de
fototentoonstelling.
Op zaterdagavond de bekende Oerse Avond met een blok
Oerse Kleinkunst waarin verenigingen streden om een
heuse Oerse Oscar. Deze werd door jury voorzitter Jan
Wouda (directeur de Schalm) uitgereikt aan het gemengd
koor Chant’Oers die het Oerse Volkslied ten gehore
brachten met begeleiding van troubadour Wil van der
Vorst. Ook was er de trekking van de hoofdprijs van de
Jubileum loterij door notaris Lout Meijers. De optredens
van Blaasorkest Geldrop en Frans Duijts’ vertolking van
Andre Hazes deed de zaal ontvlammen.
Zondagmorgen 17 juni was er een sfeervolle openluchtmis
door pastoor Smulders opgeluisterd door Gilde St Jan en
alle muzikale onderdelen van Harmonie St Cecilia.
Zondagmiddag trok een 1,5 km lange parade door de
straten met als thema “Oerle 100 jaar in beweging”. Deze
prachtige parade werd afgenomen door burgemeester
Mikkers, pastoor Smulders en voorzitter Wil de Kort.
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Daarna was er nog een gevarieerd muzikaal programma in
de Jubileumhal waarbij het ‘jumpen’ de aandacht van veel
jongeren en ook enkele ouderen kreeg.
Alle activiteiten waren een succes en niet in de laatste
plaats dankzij de enthousiaste medewerking van vele
Oerlenaren al dan niet in verenigingsverband. Maar we
willen ook iedereen bedanken die een of meerdere van onze
feestactiviteiten hebben bezocht.
Beste Oerlenaren, mede dankzij jullie is de Feest4Daagse
het succes geworden waarop wij als Harmonie alleen maar
van hadden durven dromen.
Het feestjaar in het kader van ons 100-jarig bestaan is nog
niet ten einde. De volgende activiteit is een Feestweekend
op 20 en 21 oktober aanstaande, opnieuw in de Jubileumhal
aan de Zandoerleseweg. Reserveer deze data alvast in uw
agenda en mis dit “Feest van de Eeuw` niet.
Nogmaals bedankt!
Harmonie St. Cecilia

---------------------------------------------------------------------Mooie collectie foto’s is te vinden op:
www.sintceciliaoerle.nl/Jubileum/html/feest_fotos.html
Of op:
http://picasaweb.google.nl/Circulatorius/HistorischOers

Impressie Feest4Daagse
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Severinus nieuws

Legionella en vakantie

Hallo allemaal,

Legionella en vakantie

Woensdag 1 mei was het dan eindelijk zo ver, we konden
gaan verhuizen naar ons huis aan de Nieuwe Kerkstraat. Dit
was allemaal erg spannend. ’s Avonds hebben we lekker
friet gegeten in het nieuwe huis en mochten we op onze
nieuwe kamers slapen.

Legionella infecties worden vaak in verband gebracht met
reizen buiten Europa. Maar ook binnen Europa en
Nederland, op de camping, of op vakantie met de camper
mag het risico op legionella niet worden onderschat. GGD
Eindhoven en Zuidoost-Brabant concluderen dat in de
afgelopen 5 jaar 20% van de gemelde legionella patiënten
de besmetting (waarschijnlijk) heeft opgelopen op een
camping, caravan of camper.

De afgelopen weken hebben we het huis mooi ingericht met
allemaal leuke spulletjes zoals: plantjes, vaasjes, beeldjes,
lampjes enz.
Ook de trampoline staat al in de tuin en er ligt gras.
We zijn erg blij en trots op ons nieuwe huis en we wonen er
met veel plezier!
Groetjes,
Sanne, Tommie, Nick, Niels en Rick.

Legionella is een ziekte die wordt veroorzaakt door de
legionellabacterie en die uiteindelijk leidt tot een
longontsteking. In 1976 werd de ziekte bekend, toen
34 veteranen (daarom ook wel Veteranenziekte genoemd)
zijn overleden nadat zij de jaarlijkse conventie van het
Amerikaanse legioen in Philadelphia hadden bijgewoond.
Achteraf bleek de ziekte door de tot dan toe onbekende
legionella bacterie te zijn veroorzaakt. In Nederland kwam
legionella in 1999 in het nieuws, toen 23 bezoekers van een
consumentenbeurs bij de Flora in Bovenkarspel overleden
aan de gevolgen van legionella. Een whirlpool werd
aangewezen als bron.
De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich van
nature in het (leiding)water en in de grond. Als het water
tussen de 25 en 55 graden Celsius komt en het water
langere tijd stilstaat groeit de legionella bacterie.

Jos en Jenny Timmermans
Zandoerle 5, 5507 RJ Veldhoven
Telefoon (040) 205 19 52 Fax (040) 205 29 50
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur
Tevens kunt u bij ons overnachten
E-mail: info@zandoerle.nl
http://www.zandoerle.nl

Legionella besmetting
Besmetting vindt plaatst door middel van inademing van
aërosolen (zeer kleine druppeltjes water) die met hoge
aantallen legionella bacteriën zijn besmet. De besmetting
vindt plaats in de longen waar een longontsteking ontstaat
met klachten als: koorts, spierpijn, hoofdpijn, diarree,
verwardheid en hoesten.
De incubatieperiode (tijd tussen besmetting en het krijgen
van ziekteverschijnselen) bedraagt 2 tot maximaal
20 dagen, gemiddeld 5 á 6 dagen. De ziekte is niet van
mens op mens overdraagbaar.
Sommige personen lopen een verhoogd risico. Dit geldt
vooral voor oudere personen (vaker mannen) die bekend
zijn met chronische long-, immuun-, suiker- of andere
onderliggende ziekte. Daarnaast lopen zware rokers en
alcoholisten meer risico.
De ziekte is bij tijdige herkenning met de juiste antibiotica
goed te behandelen. Het herstel kan enige weken en soms
zelfs maanden duren. Hoe eerder men is gestart met de
behandeling, hoe groter de kans op herstel. Ondanks
behandeling kunnen patiënten aan de ziekte overlijden.
Legionella infecties worden aangetroffen in de gehele
wereld. Er is een opvallend verband tussen reizen, vooral
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buitenlandse reizen en legionella infecties. Dit geldt ook
voor Nederland waar de helft van de gemelde patiënten de
besmetting heeft opgelopen in het buitenland, vaak tijdens
verblijf in subtropische landen. Hotels of vergelijkbare
accommodaties worden dan veelal aangemerkt als meest
waarschijnlijke bron. Daarnaast kunnen
kampeergelegenheden in binnen- en buitenland bron zijn
van besmetting.
Risico in Nederland
In Nederland mag het risico op besmetting niet worden
onderschat, zoals vorige jaar (2006) bleek in Rotterdam en
Amsterdam. Door besmette koeltorens werden in
Amsterdam 30 personen ziek, waarvan er 2 overleden, in
Rotterdam werden nog eens 9 personen ziek.
Uit de cijfers van GGD Zuidoost-Brabant en de
GGD Eindhoven (die niet afwijken van de landelijke
cijfers), blijkt dat in de afgelopen 5 jaar bijna 20% (14 van
de 79) van de gemelde legionella patiënten deze besmetting
hebben opgelopen bij een kampeergelegenheid zoals
camper, caravan of de sanitaire voorziening (douche) van
een camping. Daarnaast zijn 7 personen besmet in een
vakantiewoning of appartement. Het grootste aantal
besmettingen werd opgelopen in een hotel in het buitenland
(30) personen. Van 28 personen is er geen relatie met
bovenstaande factoren en zijn zij hoogst waarschijnlijk in
Nederland besmet, zonder dat duidelijk is geworden waar
dat is gebeurd.
Voor ons reden om kampeerders, maar ook andere
vakantievierders die een hotel of appartement in het
buitenland gaan bezoeken te informeren over mogelijke
risico's tijdens de vakantie.
Kan ik zelf stappen ondernemen om een besmetting met
legionella op campings te voorkomen?
• Als u de kampeergelegenheid, boot, caravan of camper in
het nieuwe seizoen weer gaat gebruiken spoel dan, indien
aanwezig, de leidingen van douche door met eerst koud
en daarna met heet water gedurende minimaal 10
minuten. Voorkom verneveling en ventileer de ruimte
goed. Leg de douchekop in een emmer of doe een
washandje over de douchekop heen.

• Wanneer u in het bezit bent van een caravan/camper of
boot met daarin een boiler wordt aangeraden de
temperatuur van het warme water dat uit de kraan komt te
controleren. Blijft de temperatuur fors onder de 60° C dan
kunt u het beste contact opnemen met de dealer of
leverancier van de boiler. Wanneer u de boiler langere tijd
niet gebruikt, is het beter deze af te tappen en voor
hergebruik boiler en leidingen door te spoelen. Als extra
voorzorgsmaatregel kunt u gebruik maken van chloor of
andere middelen, die ook gebruikt worden voor het
bacterievrij maken van privé-zwembaden en de leidingen
daarmee doorspoelen. Deze middelen zijn verkrijgbaar bij
speciaalzaken en grotere tuincentra. Uiteraard moet u
daarna alles nog goed naspoelen.
• Wanneer de camper/boot of caravan een tijdje niet wordt
gebruikt, kunt u de tanks en leidingen het beste leeg laten
lopen.
• Het probleem zit vaak in de koud waterleiding die door
opwarming (b.v. door de warmwaterleiding of
omgevingstemperatuur) wordt opgewarmd tot soms ver
boven de 25°C. In het water van de warmwaterleidingen
die beneden de 60°C grens komt ontstaat hetzelfde
probleem, namelijk groei van legionella bacteriën, zeker
als dit water langere tijd stil heeft gestaan.
• Kranen waarvan de leidingen bovengronds of bijna
bovengronds liggen, kunnen ook een risico vormen. Door
de buitentemperatuur kan het water worden opgewarmd,
vooral als de kraan of leiding weinig wordt gebruikt.
Dergelijke kranen kunnen een bron zijn van besmetting,
vooral als het water wordt gebruikt voor het douchen of
sproeien. Denk daarbij vooral aan uw tuinslang.
• Indien water is gechloreerd is het risico duidelijk minder,
zoals b.v. zwemwater.
• Mocht u twijfelen aan de veiligheid van het systeem op
een camping dan is het goed eerst het water een tijdje te
laten lopen om de leidingen door te spoelen, let op dat er
geen verneveling plaats vindt. Dit geldt zeker indien
sanitairgebouwen voor het eerst in het seizoen weer
gebruikt gaan worden.
• Bovenstaande maatregelen gelden ook, voor zover van
toepassing, indien u verblijft in een hotel of appartement.
Ook thuis kan de bacterie, tijdens uw vakantie, in de
waterleiding groeien. Zorg dat de boiler of combiketel op
minimaal 60°C staat afgesteld. En laat bij thuiskomst het
water een tijdje stromen .Voorkom verneveling en ventileer
de ruimte goed.
Indien u tijdens of kort na de vakantie merkt dat u last hebt
van symptomen die aan legionella doen denken, is het van
belang te melden dat u recent op vakantie bent geweest.
Het bewust zijn van mogelijke risico's op besmetting van de
legionella bacterie tijdens uw vakantie kan veel ellende
voorkomen. Het nemen van enkele maatregelen en alert zijn
op mogelijke besmettingsbronnen kan het verschil zijn
tussen gezond zijn en het krijgen van een ernstige ziekte,
met soms dodelijk afloop. "De legionella bacterie heeft
nooit vakantie!"
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
GGD Zuidoost Brabant
www.ggdzob.nl
GGD Eindhoven
www.ggdeindhoven.nl
Stichting Veteranenziekte www.legionellaziekte.nl
Ministerie van VROM
www.vrom.nl
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Verhaaltje: Bruno de Beer
Bruno de Beer was een grote bruine beer en woonde in de
dierentuin van Berlijn. Het was daar een trieste bedoening
zonder uitdaging. Hij had altijd honger en leeshonger. Hij
las de binnengewaaide kranten en reclamefolders. Op een
dag zag hij een advertentie van een hamburgerrestaurant.
Daar hadden ze currysaus bij een halfponds hamburger. Dit
leek Bruno een heerlijk hapje toe en hij droomde erover dit
te eten. Het voedsel in de Zoo was flauw en altijd hetzelfde,
alleen de vis vond hij lekker. Hij droomde ervan om in
Canada in een rivier te staan en grote zalmen te vangen.
Maar hij zat maar in de kleine dierentuin bij andere saaie
beren en van de toeschouwers had hij ook allang genoeg.
Allemaal zeurende kinderen en oude mensen. Vanaf die dag
van de reclamefolder dacht hij er aan te ontsnappen en de
wereld te gaan verkennen. Hij bedacht een
ontsnappingsplan: hij moest een tak van de boom over het
water leggen en dan over de omheining klimmen van twee
meter, even hoog als hijzelf.
Op een dag was het
zover, Bruno hield het
niet meer uit en klom
over de omheining en
liep verder over het
terrein van de
dierentuin. Ha, dacht
hij, hier begint de
wereld, andere dieren
en geluiden. Hij duwde een kinderwagen opzij die in de
weg stond, mensen riepen, maar hij negeerde ze. Hij zag
wat lekkers op de grond liggen: een halve hamburger met
curry, zijn droometen. Hij at het lekker op en vond het
heerlijk, lekker pittig en vet.

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Er lag ook een krant met de kop:
"emigrant op reis in canada", met
daar bij een foto van een rivier en een
berglandschap. Hoe ver zou dat zijn?,
vroeg Bruno zich af, een dag lopen
en hij zou er wel zijn, dacht hij
verder.
Zover kwam het echter niet helaas,
een beveiligingsbeambte van de Zoo schoot hem met een
verdovingspijl in zijn billen. Bruno voelde zich slaperig
worden. Hij dacht nog even dat het de warmte was of de
winterslaap maar doezelde weg, viel als een blok in slaap.
Bruno kwam weer bij in zijn eigen kooi, bij de andere
beren. Ha, wat een avontuur had hij beleefd ! Dat zou hij ze
wel even vertellen. Heerlijk was de currysaus geweest en
hij was al bijna in Canada geweest. Nu zijn droom was
uitgekomen, was Bruno weer wat blijer. Later zou hij het
wel weer eens proberen. In de krant die binnen kwam
waaien stond het bericht van een ontsnapte beer, dat was
hij! De krant loofde zijn slimme manier van uitbreken en
roemde hem dat hij niet agressief was. Trots bewaarde hij
het bericht en keek er elke avond in voor het slapen gaan.
Hij wist nu ook hoe zwaar hij was: 110 kilo. Hij was
beresterk en kreeg zo nu en dan een portie curry bij zijn
vleesmaaltijd.

Puzzelen: Zoek de 6 verschillen

Knutselen: Pennenbakje
Hallo allemaal,
Deze maand maken we een pennenbakje zodat
we weer klaar zijn voor de school.
Wat heb je nodig:
3 wc rolletjes
gekleurd papier
foto's van de vakantie
plak
Snij of knip de wc rolletjes door zodat je drie rolletjes van
verschillende hoogte hebt.
Versier de rolletjes met het gekleurde papier en natuurlijk
met de foto's van de vakantie.
Plak de rolletjes aan elkaar en je hebt een leuke herinnering
aan een leuke tijd.

Puzzelen: Raadsels
1.
2.
3.
4.
5.

(Oplossingen staat na het doolhof)
Een woord van 12 letters zonder klinkers…
Het is blauw en niet zwaar…
Het heeft tanden maar het eet nooit…
Waar zit de meeste vis…
Wat heeft 21 ogen maar kan niets zien...

Puzzelen: Doolhof
Vind jij de route voor de boot naar het eiland?

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
Oplossingen Raadsels
1. Zandweggetje 2. Lichtblauw 3. Een zaag
4. Tussen kop en staart 5. Een dobbelseen.

DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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Puzzelen: Van stip tot stip
Trek met een potlood of pen een lijn door de punten in de onderstaande tekening.
De tekening begint bij 1 en eindigt bij 70. Zie jij wat het moet voorstellen?
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Naam:__________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:__________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een kadobon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 27 augustus 2007
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 2007’ en druk de pagina af.
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Agenda 2007

Agenda 2008

Augustus
18
TCO: Afsluitingsavond
19
10e Papegaaienwandeltocht
25
Koers van Oers: 40-jarig jubileumfeest in
dorpscentrum d’Ouw School
25
Oud papier ophalen
27
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

April
20

Eerste H. Communie.

September
5
5
8 t/m 9
12
13
15
15 t/m 18
22
24
26

Kerst in Oerle: Bijeenkomst met verenigingen
KVO: Begin gymen
Dahlia tentoonstelling Groen en Keurig
KVO: Openingsavond
KBO: Eten bij de Molenvelden
Ophalen KCA: op het kerkplein
Kermis
Oud papier ophalen
KVB: Doe-avond Herfst
KVO: Kaarten en rummikubben

Oktober
1
10
11
15
17
20
21
24
27
27 t/m 31
29

Kopij inleveren voor de Koers van Oers
KVO: Moederdagviering
KBO: Eten bij De Oude Garage in Zeelst
KVB: Natuurfilm door Dhr. v. Hout uit Oirschot
KVO: Bowlen
Harmonie: concert van de eeuw in de feesthal
Oers Herfstfist (in de feesthal Zandoerleseweg)
KVO: Kienen
Oud papier ophalen
Pompoenenplezier
Kopij inleveren voor de Koers van Oers

November
4
7
13
24
26
26
28

Prijsuitreiking pompoenenplezier met Halloween
KVO/KVB: Gezamelijke avond
KBO: Eten bij de Wok (Zeelst op de Heuvel)
Oud papier ophalen
Kopij inleveren voor de Koers van Oers
KVB: Sinterklaasviering
KVO: Sinterklaasavond

December
10
12
16
17
19
22
22

KVB: Doe-avond Kerst
KVO: Kerststukjes maken
Kerst in Oerle: 2e Kersttocht door Oerle
KVB: Kerstviering
KVO: Kerstviering
Oud papier ophalen
Harmonie: kerstconcert met Chant’Oers in de
kerk en nazit in d'Ouw School

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

Voor de meeste maanden is er wel een bepaald thema/tintje
waarin de Koers van Oers wordt uitgegeven.
Hieronder een klein overzicht:
Koers nr. 8 September
Koers nr. 9 Oktober
Koers nr 10 November
Koers nr. 11 December

Kermis / Herfst
Halloween / Pompoenenplezier
Sinterklaas
Kerst

De volgende kopijdatum is

27 augustus 2007

