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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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Gevonden voorwerp

Collecte MS fonds

Eind september is er bij het jeugdhuis
een trouwring gevonden. Er staat
de naam Henri in en een datum. De
ring is af te halen bij d’Ouw School

Vergeten
ADORE BEAUTE
Door heel Oerle zijn flyers
verspreid maar per abuis is er
geen telefoonnummer vermeld.
Om toch bereikbaar te zijn, staan
hieronder nogmaals de juiste
gegevens:
ADORE BEAUTE
Toterfout 24
Oerle
06-30807501
040-2543996
e-mail: info@adorebeaute.nl

Jaarlijkse collecte voor Multiple
Sclerose start 23 november
Vanaf 23 november zullen de vrijwilligers van het
MS Fonds regen en wind trotseren om met de
collectebus langs de deuren te gaan.
Multiple Sclerose is de meest invaliderende
aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in
Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te
genezen.
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose
hebben met coaching, voorlichting en financiering
van wetenschappelijk onderzoek.
Multiple Sclerose is de bekende onbekende.
Iedereen kent de letters MS, maar wat de ziekte
precies is, is bij de meesten onbekend. Over de
ziekte zelf zijn vele vragen, niet alleen bij patiënten
maar zeker ook bij het grote publiek. Vragen
wegnemen en oplossen is een constante uitdaging
voor het MS Fonds en is helaas ook gebonden aan
beperkte budgetten.
Het MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.
Ook ú kunt het MS Fonds steunen:
geef aan de collectant of doneer op giro 5057 te
Maassluis.
Wilt u meer informatie? Kijk op www.msfonds.nl
In Veldhoven zijn nog collectanten nodig, bel met
Annette Verhagen, ( 040-2536167

De Run 6360
5504DM Veldhoven
Tel: 040 2942666
Fax: 040-2942600
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Ouw (k)oers

Bron: Schoolkoers/Koers van Oers December 1985

Vroeger op school:
De schooljaren van mijn oma door Simone van
Doren
Mijn oma is nu 73 jaar en woont hier in Oerle. Zij is
geboren in Duitsland ( Emmerich ) En toen zij zes
jaar was ging zij daar naar school. Oma vertelde mij
dat zij een hele mooie schooltijd heeft gehad. Oma’s
school begon in de zomer om half 8 tot 1 uur. En in
de winter om 9 uur tot 1 uur. En ze hoefden
‘s middags nooit naar school. Daarom hadden zij
een hele fijne tijd om te spelen. Om half 8 begon de
les met godsdienstles. En zij hadden ieder uur een
ander vak. En een andere leraar voor de vakken.
Alleen lezen rekenen schrijven was de zelfde leraar.
Ieder uur mochten zij 10 minuten naar buiten
spelen. Alleen op 12 uur moest mijn oma 10
minuten gimmen, dat waren vrije oefeningen. Haar
schooltijd duurde 8 volle jaren. Dan waren de
schooljaren afgelopen. En konden zij een vak kiezen.
Mijn oma ging naar het kantoor en die leertijd
duurde 3 jaren. Oma vond dat een hele fijne tijd. Zij
woonde aan de Rijn dat is een rivier waar de hele
dag boten en schepen heen en weer varen. En aan
de kade heeft oma heel veel gespeeld. En later toen
zij groter was op een bankje in het zonnetje
gezeten.
Over vroeger van Twan.
Voordat de les begon was er in de kerk kategismes.
De school begon om negen uur. Het begon met drie
weesjegroetjes. Dan les leren uit de kategismes. Als
je 14 jaar bent en je kent de kategismes uit je hoofd
dan kreeg je een prijsje en dat was een kerkboekje.
En verder kreeg je op school reken en taal en lezen
en verder nog atlas. De eertse twee jaar kreeg je
een juf. En verder kreeg je een hele strenge
meester. Je moet recht zitten met je handen
overelkaar en ander kreeg je een tik op je vingers.
Het schrijfwerk is een lei en een griffel.

Oma op school van Harm.
Ons mam was de oudste dochter bij oma samen met
Ome Ad. Ons mam was ook tweeling. Oma had
8 kinderen 5 dochters en 3 zonen. Mijn andere oma
en opa zijn overleden. Ik heb die opa nooit gekent,
die oma wel. Oma kreeg
lezen,schrijven,taal,rekenen en nog veel meer.
’s Morgens begon de school om half 9 de school was
uit om kwart voor 12. En ’s middags om half 2
tot 4 uur. In de winter was het dan al donker. Dus
bleven ze tussen de middag over en namen brood
mee. In de keuken zorgden ze voor thee dat deden
de zusters. Op de school waar oma zat mochten
alleen meisjes komen.

"HELPENDE HAND"
Naar aanleiding van mijn 1-jarig bestaan: bij iedere
boeking tijdelijk een leuke attentie cadeau !
HELPENDE HAND:

• bij verjaardag/feestje bij

ouderen thuis (tijden in overleg)

• bij eventueel vervoer
• breed aanbod naar uw wensen!

Voor meer informatie:
Annemieke van Beers
Tel: 0497-514032 / 06-57647454
(advertentie)
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Oersmakelijk

Hallo,
ik ben Hélène Ottenheim en woon op het
Ruiske 5 in Oerle. Ik heb de pollepel vorige maand
doorgekregen van Wil Huijbers.
Hierbij mijn recept: Szechuan Chili garnalen
Ingrediënten (voor 4 personen):
500 g rauwe tijgergarnalen (bij AH in de vriezer)
2 eetlepels olie (bij voorkeur arachide)
1 ui
1 rode peper
1 rode paprika
2 teentjes knoflook
3 lente-uitjes
Verse koriander
Voor de chilisaus:
1 eetlepel maizena
4 eetlepels water
2 eetlepels soya saus
2 eetlepels zoete of hete chilisaus(of meer naar
smaak)
2 theelepels (licht)bruine basterdsuiker
Bereidingswijze:
De garnalen laten ontdooien en uitlekken. Zelf leg ik
ze nog tussen een schone theedoek om wat te
drogen. Ui halveren en in dunne schijfjes snijden.
Rode paprika in stukken snijden, het pepertje in
kleine stukjes (zaadjes eruit). Lente-ui schuin in
stukken snijden.
Olie in een wok verhitten. Ui, paprika en peper 4-5
minuten roerbakken of tot ze net gaar zijn. Knoflook
(uit de pers of klein gehakt) toevoegen, nog 30
seconden koken en met een schuimspaan de
groenten uit de wok halen en even op een schaal
leggen.

Garnalen in de wok en roerbakken zo’n 1-2 minuten
of totdat ze roze zijn.
Roer de ingrediënten voor de chilisaus door elkaar
en giet bij de garnalen. De groenten weer toevoegen
en alles, terwijl je blijft roeren, aan de kook
brengen. 1-2 minuten koken of tot de saus wat
dikker is geworden en alles gaar is.
Lente-uitjes en de koriander erdoorheen roeren.
Klaar!
Lekker met rijst.
Waarom heb je voor dit recept gekozen?
Tijdens een familiereünie vroeg een nichtje aan mij
of ik een constante koker was. Daar had ik nog nooit
van mijn leven over nagedacht. Ik kwam wel tot de
conclusie dat ik alles behalve een constante koker
ben. De spaghettisaus, de wortelenstamp, de nasi;
alles (zelfs de rijst!!) smaakt elke keer anders,
ondanks dezelfde ingrediënten. Het varieert van
zeer matig tot erg lekker.
Gelukkig heb ik een paar recepten die wel
constant zijn, dit is er een van.
Aan wie wil jij de pollepel doorgeven?
Aan Mirna Duplessis, van A.P. de Bontstraat 41.
Een paar weken geleden hebben Mirna en Barto
bij het buurtfeest Zuid-Afrikaans gekookt voor
iedereen. Het was erg lekker en heel bijzonder.
Dit gun ik de overige Oerlenaren ook.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Een luisterend oor

(advertentie)

Kerstshow

Gilia Bloemen & Novy Schennink
Wegens 6 jaar grandioos succes duurt
Onze kerstshow maar liefst
5 weken lang!

Sensoor Eindhoven:
dag en nacht voor een gesprek
Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten.
Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen
te bedenken voor een probleem of gewoon vanwege
het contact. Een goed gesprek lucht vaak enorm op.
Helemaal als het ergens over gaat dat je niet
gemakkelijk kunt bespreken met iemand uit je
omgeving. Daarom kun je bij Sensoor terecht voor
een goed gesprek. De vrijwilligers van Sensoor zijn
dag en nacht telefonisch bereikbaar via
0900 – 07 67 (5 ct/m) of 040-212 55 66.
Chatten kan dagelijks via www.sensoor.nl.
De gesprekken zijn anoniem en worden
vertrouwelijk behandeld.
Praten lucht op
Praten kan helpen om gedachten te structureren en
hoofd- van bijzaken van elkaar te onderscheiden.
Onze vrijwilligers zijn geschoold om daarbij
behulpzaam te zijn, maar zullen je allereerst
- zonder oordeel - de ruimte geven om je verhaal te
vertellen. We zijn er ook voor je, als je even
niemand hebt met wie je kunt praten. Omdat door
ziekte, een handicap of ouderdom het aantal
mensen om je heen, kleiner is geworden. Het
vertellen van blijde of droevige verhalen over
mensen die je mist, kan hen dichterbij brengen.
Vrijwilligerswerk bij Sensoor
Sensoor is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers,
die andere mensen een steuntje in de rug willen
bieden. Het werk is nuttig, zinvol en je leert er zelf
ook veel van. Voor meer informatie kun je terecht
op www.sensoor.nl/brabant. Telefonisch een
informatiepakket aanvragen kan ook via
0900 – 07 67 (5 ct/m) of 040-212 55 66 (lokaal
tarief).
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Kom onze permanente show bezoeken
op ons eigen winkeladres;
Willibrordusstraat 1, 5513AB, Wintelre
( 040-2051241 / 040-2051052
De winkel is tijdelijk uitgebreid met 50m²
Als extraatje houden wij 13 december een proeverij
van smaakgeheimen van 12:00 tot 16:00 uur

De show is van
19 November t/m 24 December
Openingstijden:
ma.-do.
van 8.30-12.30u en 13.30-18.00u
vr.
van 8.30-12.30u en 13.30-20.00u
za.
van 8.30-16.00u
Ook op dinsdagmiddag geopend

U bent van harte welkom bij
Gilia Bloemen & Novy Schennink

Column Wil van de Vorst
Wil van de Vorst schrijft maandelijks
een column in de Koers.
Over grote en kleine Oerse zaken.

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
LOVE
Drie maanden geleden werd ik gebeld door
Sinterklaas. Of ik op korte termijn naar Spanje kon
komen. ‘We gaan een belangrijke prijs uitreiken’, zei
hij. Ik dacht dat het iets te maken had met een
nieuw recept dat ik eens had bedacht, de
Pepernootpannenkoek. (Meng een flinke eetlepel
speculaaskruiden in een pannenkoekenbeslag voor
4 personen en bakken maar!) Sinterklaas was er
toentertijd erg mee in zijn nopjes. Maar nee, het
bleek om iets heel anders te gaan.
Twee weken later vloog ik naar Spanje, naar Madrid
om precies te zijn. Daar werd ik samen met
honderden andere mensen ontvangen in de
Bisschopzaal van het kasteel van Sinterklaas. Het
bleken allemaal journalisten en columnisten te zijn,
die schrijven over hun dorp of stad. Ze kwamen uit
heel Europa. De prijs die werd uitgereikt was een
nieuw initiatief van de Goedheiligman. Dit keer niet
iets voor de kinderen, maar voor de ouders.
Het ging om de prestigieuze LOVE-Award (Liefste
Ouders Van Europa), een mooi hartvormig, gouden
beeldje. Om een lang verhaal kort te maken, aan ’t
eind van de avond bleven er drie genomineerden
over: Wuzawice, een Pools stadje, Felicipini, een
Italiaans dorpje en Oerle. Ik wist dat Sinterklaas al
jarenlang een enorme fan was van Oers, vooral
omdat de ouders er zoveel doen voor hun
kinderen. (Denk maar aan het
Sinterklaascomité, Vakantieprogramma,
TCO, Boergondisch Oers, RKVVO, BIO,
KinderKarnaval en de Schoolouders, red.)
‘Wat hebben jullie toch fantastische
kinderen in Oerle’, zei hij ooit eens tegen
me. ‘En geweldige vaders en moeders!’

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!

DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

Om 24.00 uur precies was het zover, en inderdaad:
Oerle had de eerste LOVE-Award uit de historie
gewonnen. Ik mocht het beeldje even vasthouden
van de SchatPiet, die het daarna in kogelvrije,
glazen kluis plaatste, middenin de pronkerige
Bisschopzaal. ‘Voor alle ouders in Oerle’, stond erop
gegraveerd. Toen ik het goede bericht doorbelde
naar Oers, reageerde iedereen eigenlijk heel
relaxed. ‘Het is toch de normaalste zaak van de
wereld om van alles te organiseren voor je
kinderen? En daar met zijn allen aan mee te
helpen?’
Rond een uur of twee ’s nachts, het feest was bijna
afgelopen, wilde Sinterklaas nog even iets met me
bespreken. ‘Wil kom eens even, jij bent toch
directeur van de Rabobank?’, vroeg hij.
‘Ho, ho, nee, nee’, zei ik, ‘ik ben bestuurslid’.
‘Nou maakt niet uit, ik wil even het volgende bij je
voorhouden. Ik wil voor mezelf het rondbrengen van
de cadeautjes gaan vereenvoudigen. Ik word ook
een jaartje ouder… Dus ik dacht als ik nou eens een
bank opricht waar alle mensen, ieder jaar, honderd
euro per kind kunnen ophalen? Dan is toch óók
iedereen tevreden? En die bank noem ik dan De
Sinterklaas Bank, afgekort DSB. Is dat geen goed
idee?’ Ik keek hem aan en zei: ‘Vindt u het goed als
we dit morgenochtend even bespreken…?’

Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Weekeinde van 14 – 15 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders (Convocamus)
Weekeinde van 21 – 22 november:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering door
gebedsgroep (Coppensharmonie)
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering door
gebedsgroep
Weekeinde van 28 – 29 november:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering door
L. Peeters, em. pastoraal werker (Unity)
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering door
L. Peeters, em.past.werk. (Convocamus)
Weekeinde van 5 – 6 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastoor
W. Smulders (St. Janskoor)
Weekeinde van 12 – 13 december:
za 19.00 uur: Woord- en Communieviering door
gebedsgroep
zo 10.15 uur: Woord- en Communieviering door
gebedsgroep (Convocamus)
Weekeinde van 19 – 20 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor van
Bergen
zo 10.15 uur: Eucharistieviering met pastor van
Bergen (Convocamus)

Parochieberichten:
Gedoopt:
• Merel Menting, de Bleker 3
• Jorn Dereumaux, Rondeel 3
Vormsel:
Barbara Menting – van Beek, de Bleker 3
Overleden:
† Ria de Brouwer, Severinusstichting (82 jaar)
Pastores:
Pastoor W.C.M. Smulders, Oude Kerkstraat 3,
( 040 - 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl
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

6

RABO Verenigingsprijs 2009
Rabobank
Oerle-Wintelre
Nominatie Rabobank
Verenigingsprijs 2009

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

Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds
moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch
zetten verenigingen, stichtingen en organisaties
ondanks dit tekort nog steeds veel verenigingsactiviteiten op. Om onze blijk van waardering te
uiten heeft Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de
Rabobank Verenigings Prijs in het leven geroepen.
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of
comité die zich bijzonder heeft ingezet voor de
lokale samenleving. Er is een 1e prijs van € 1.000,voor Oerle en een 1e prijs van € 1.000,- voor
Wintelre. Aanvullend hierop wordt in beide
gemeenschappen een 2e en 3e prijs toegekend van
respectievelijk € 250,- en € 100,-.
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden
kunnen een vereniging, stichting of comité
aandragen om in aanmerking te komen voor deze
prijs.
De beoordeling van de nominaties berust bij een
door het bestuur van Rabobank Oerle-Wintelre
benoemde autonome jury, die vervolgens het
bestuur van de Rabobank zal adviseren.
Voor Oerle is dat de werkgroep OWWO. Indien
een van de juryleden op een of andere wijze
betrokken is bij een voorgedragen stichting,
vereniging of comité zal deze persoon bij de
beoordeling van het betreffende project de grootst
mogelijke terughoudendheid betrachten.
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn:

• De stichting, vereniging of comité is in het
•
•
•
•
•

werkgebied van de bank gevestigd.
De stichting, vereniging of comité heeft zich
bijzonder ingezet voor de leefbaarheid van de
lokale samenleving.
De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd
door vrijwilligers.
Er mag geen sprake zijn van commerciële
doeleinden.
De stichting, vereniging of comité houdt een
rekening aan bij Rabobank Oerle-Wintelre of
wordt klant bij Rabobank Oerle-Wintelre.
Geen aanvragen van politieke partijen.

Iedereen die het verenigingsleven in Oerle een warm
hart toedraagt en van mening is dat een bepaalde
vereniging, stichting of comité zich bijzonder heeft
ingezet voor de Oerse gemeenschap, wordt van
harte uitgenodigd het afgedrukte
aanmeldingsformulier op de achterzijde van deze
pagina in te vullen.

Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u
snel reageren, kijk dan nu op www.koersvanoers.nl
en vul het formulier digitaal in en stuur het naar het
secretariaat van OWWO. U kunt het ingevulde
formulier t.a.v. het secretariaat van OWWO ook
deponeren in de brievenbus van de Koers van Oers
bij Dorpscentrum d’Ouw School of in de brievenbus
van Rabobank Oerle-Wintelre.
De inschrijving staat open
tot 1 december 2009.
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen,
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank
Verenigingsprijs. De genomineerden zullen zich
vervolgens presenteren op onze lokale banksite:
www.rabobank.nl/oerle-wintelre.
Vervolgens gaat u, als inwoner zelf beslissen welke
vereniging, stichting of comité de prijs in ontvangst
mag nemen.
U wordt van harte uitgenodigd om op zondag
3 januari 2010 naar d’Ouw School te komen op onze
Nieuwjaarsreceptie. Daar ontvangt u een stembiljet
en bepaalt u de winnaar.
Let op! Alle inwoners van Oerle
kunnen dus een stichting,
vereniging of comité
nomineren met behulp van
bijgaand
aanmeldingsformulier.
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Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs 2009

Rabobank
Oerle-Wintelre
De bank die Ú kent!

Aanmeldingsformulier Rabobank Verenigingsprijs.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
(optioneel)

Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2009:

Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor
de Oerse gemeenschap, omdat:

Inleveradressen:
Digitaal versturen:
Formulier staat op www.koersvanoers.nl
Na het invullen en verzenden wordt het automatisch verstuurd naar het secretariaat van OWWO.
Inleveradressen:
Brievenbus:
Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC
Coöperatieve Rabobank Oerle-Wintelre, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ
(Inleveren vóór 1 december 2009)
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Overpeinzingen

Lappenmand.
Wat een heerlijk bezit wanneer je van
frutselen en knutselen houdt!
Een mand vol couponnetjes, restjes
stof en allerlei grappige restanten en
frutsels.
Je komt er van alles tegen en wordt
daardoor steeds op nieuwe ideeën gebracht. Dan
weer wil je dit fabriceren en dan weer dat.
Heerlijk toch om er je fantasieën erop te laten
botvieren.
Hoeveel leuke resultaten zullen er al niet uit zo’n
lappenmand gekomen zijn?
Tja, ooit had ik zelf zo’n lappenmand waarin de
meest gezellige lapjes en couponnetjes terecht
kwamen en waarvan ik dan weer heel aardige
hebbedingetjes van maakte.
Maar oh wee wanneer je per ongeluk zelf in zo’n
lappenmand terecht komt.
Dan is de lol er af hoor, geloof dat maar van mij.
Toevallig heb ik er nu zelf een poos in gelegen en
hoewel het van tijd tot tijd behoorlijk warm was in
die lappenmand, was het toch niet aldoor een
aangename warmte.
Nee, dat was meer zo’n warmte van: “Help! Ik wil
eruit!” en “En ik voel me belabberd in deze mand.”
Ja, op die momenten lijkt de lappenmand een
onuitkruipbaar gat, waarin je je moederziel alleen
voelt.
Ook dan gaan je fantasieën op de loop en zie je
beren die er niet zijn. Beren waardoor je nog dieper
lijkt weg te zakken in diezelfde lappenmand.
Onzichtbaar worden de kleurige couponnetjes en
restjes stof waarmee je nog zoveel plannen had.
Je voelt je verlaten door alles en iedereen, terwijl
toch huisgenoten en vrienden hun benen uit hun lijf
lopen om het je naar de zin te maken.

Wil je wel geloven dat, wanneer je heel diep in de
lappenmand zit, je het gewoon niet in de gaten
hebt.
Je wereld bestaat dan slechts uit triestheid en
verlatenheid en het allerliefst laat je jezelf
wegzakken in een wereld van vergetelheid.
En wat is er dan tenslotte heerlijker om uiteindelijk
de kracht te voelen komen, die jou uit die
lappenmand laat kruipen.
Omhoog langs alle couponnetjes en lapjes … terug
naar de rand om eruit te springen.
Het kost moeite hoor, maar die is het dubbel en
dwars waard, want de lappenmand is alleen prettig
wanneer hij dient om je te plezieren.
Gelukkig ben ik op tijd uit
de lappenmand gekomen,
want ik lees intussen wel
dat Sinterklaas alweer
bijna in het land gekomen
is en zoiets wil je toch
niet missen!
Die goede beste Sint, die de nare ervaringen in de
lappenmand hopelijk weer heel snel doet vergeten.
Die de winkels door zijn Pieterbazen vol laat leggen
met leuke, lieve, vrolijke en lekkere dingen.
Vol verwachting klopt mijn hart over wat de Sint ons
dit jaar zal gaan schenken.
Thea.
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Advertentie in de spotlight

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

Fit-& Dansstudio Quarré staat al sinds 1995
onder leiding van Wendi v.Kuringen.
Omstreeks 1970 was het als Balletstudio Veldhoven
opgericht door Jenny v.Barschot.
Na 25 jaar met succes deze balletschool te hebben
geleid, heeft ze het overgedragen aan haar nichtje
Wendi.
Ik, Wendi, had de
opleiding docent
klassieke dans/
jazzdans aan de
Dansacademie te
Tilburg afgerond.
Na me nog een jaar
lang verdiept te
hebben in het
geven van
ondermeer aerobic
en streetdance
lessen ben
ik de balletschool
gaan leiden en heb
ik de naam
gewijzigd in Fit-&
Dansstudio Quarré.
Wendi van Kuringen.
Je kan bij mij terecht voor callanetics en
bodysculpture waar o.a. de aandacht gevestigd is
op het versterken van de verschillende
spiergroepen. Maar ook kun je een aerobics les
volgen waar het accent ligt op de vetverbranding en
het verbeteren van de conditie.
10

Hou je meer van swingend dansen en wil je je
danstechnieken verbeteren dan kun je terecht in de
jazz-dance les.
Voor kinderen vanaf ± 3 jaar is er kidz-dance,
waarin de basis gelegd wordt voor o.a. streetdance
of ballet. Maar waar zeker ook heel veel dansplezier
wordt beleefd.
Dan is er voor kinderen ook nog de mogelijkheid om
lessen klassiek-ballet (academische
ballettechnieken en -passen die uitgewerkt worden
tot een dans) of streetdance (hip-hop moves in
een funky les) te volgen.
Volop keuze dus en… voor ieder wat wils.
Ik werk in mijn lessen graag met relatief kleinere
groepen zodat iedereen genoeg ruimte heeft vrij te
kunnen bewegen/dansen en ook de aandacht kan
krijgen die hij/zij verdient.
De lessen worden o.a. gegeven in het Dorpscentrum
d’Ouw School in Oerle en in D’n Uitwijk (bij
zwembad Den Ekkerman).
Voor meer informatie of een GRATIS proefles kun je
altijd bellen naar:
Wendi v. Kuringen, tel. 06-23.38.38.67 of
040-2553.996
P.S. Let ook even op de kortingsbon op deze pagina.

TCO in Walibi

Zondag 18 oktober gingen we met z’n allen naar
Walibi.
We moesten allemaal om kwart voor acht op het
kerkplein staan en rond acht uur reden we aan met
de bus.
Toen we waren aangekomen was het nog niet zo
druk.
We kregen allemaal een kaartje en mochten naar
binnen.
We hadden met de leiding een plek afgesproken
waar we onzen spullen konden neerleggen.
Daarna ging iedereen rondlopen in ’t park.
Wij liepen samen met nog een paar meiden, we
hebben het heel leuk gehad en zijn overal/bijna
overal in geweest.
Om vijf uur moesten we allemaal
weer verzamelen en daarna reden
we weer terug naar huis.
Rond ongeveer zeven uur waren we
weer thuis.
Het was een hele leuke dag en
gelukkig was het mooi weer.
Wij willen ook even de leiding
bedanken voor alles.
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Het interview

‘Het was een heftige tijd’
Hoeveel leed kan een mens verdragen. In een
tijdsbestek van slechts zestien dagen moest An
Sanders afscheid nemen van haar dochter
Wilhelmien en haar man Hendrik. Terwijl veel
dorpsgenoten vakantie vierden, maakten An,
haar zoon Wim en dochter Nicoline met haar
gezin een zware periode door. Dankzij de
Stichting Ambulancehulp kon de doodzieke
Hendrik Sanders de begrafenis van zijn dochter
bijwonen. Daar was vader Sanders heel erg blij
mee. En daarom wil de familie graag haar
verhaal vertellen.
Door Ad Adriaans
Lief en leed liggen dicht bij elkaar in het leven. Op
26 november 2006 vierde de familie Sanders nog de
tachtigste verjaardag van An. Precies een jaar later
volgde het feest van de gouden bruiloft van An en
Hendrik. En vorig jaar stond de familie stil bij de
zilveren bruiloft van dochter Nicoline en haar man
Ad. 2009 zou een heel ander jaar worden.
Rolstoel
Wilhelmien moest sinds haar geboorte met een
aangeboren handicap door het leven. Ze belandde
uiteindelijk in een rolstoel. Maar ze bleek een
optimist, haalde het MAVO diploma, slaagde voor
haar rijbewijs en vierde in 2006 haar
vijfentwintigjarig jubileum op de administratie van

VELDHOVEN (OERLE)
Tel. 040 - 205 52 00
www.kappervanderlooy.nl

12

de Sociale Werkvoorziening in Eindhoven. Een lang
gekoesterde wens ging in 2007 in vervulling. Na
zeventien jaar op de wachtlijst te hebben gestaan,
kon ze het ouderlijk huis aan de Zittard verruilen
voor een FOKUS woning aan het Grasland in
Eindhoven. Dankzij de dagelijkse hulp van
zogenaamde ADL-assistenten kon ze eindelijk
zelfstandig wonen. Ze voelde zich er goed thuis. Dit
voorjaar belandde Wilhelmien ten gevolge van
complicaties van haar handicap in het ziekenhuis in
Tilburg.
Verjaardag
Afgelopen juni werd Hendrik ziek. Zijn lichaam was
op en zijn lever functioneerde niet meer. In het MMC
konden ze niets meer voor hem doen, en medio juli
verhuisde hij naar verpleeghuis Kempenhof in
Valkenswaard. Daar zou Hendrik drie maanden
revalideren, en na een eventuele verlenging met nog
eens drie maanden, zou hij weer naar huis komen.
“Maar we zagen wel dat hij achteruit ging. Beter
worden zat er niet meer in”, zegt An. Op 24 juli
kwam Hendrik even naar huis om in het bijzijn van
zijn familie zijn 84e verjaardag te vieren. Zijn broers
en zussen zijn toen allemaal nog geweest. Dezelfde
dag moest hij weer terug naar Valkenswaard. Hij
had het er niet echt naar zijn zin, maar hij begreep
wel dat het niet anders kon. “Het moet”, zo had hij
berustend gezegd.
Bediend
De familie moest in die periode dagelijks op
ziekenbezoek. Nicoline: “Onze Wim had een schema
gemaakt zodat er elke dag iemand naar Tilburg ging
en elke dag iemand naar Valkenswaard. Regelmatig
werd het schema doorkruist door artsen die ons

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
tussendoor moesten spreken.” Op zondag
2 augustus zouden de verjaardagen van dochter
Anneke en zoon Adrie van Nicoline gevierd worden.
Wilhelmien was peettante van beide kinderen. Ad
was ’s morgens nog in het MMC op ziekenbezoek
geweest bij Wilhelmien. Wim zou later op de dag
vader Hendrik ophalen om het verjaardagfeest te
kunnen bijwonen. Terwijl de eerste gasten al
onderweg waren, kreeg de familie een telefoontje
van het ziekenhuis. Wilhelmien zou nog diezelfde
middag bediend worden. “Ze lag toen al in coma”,
vertelt Nicoline. “We zijn allemaal naar het
ziekenhuis gegaan. Ik heb een vriendin in huis
gehaald die de gasten voor het verjaardagsfeest zou
opvangen.” “In plaats van feest te vieren, zaten we
de hele middag in het ziekenhuis”, vervolgt An.
Precies een week later, op zondag 9 augustus werd
Hendrik ook bediend. An: “Hij was toen heel slecht.
We hebben twee heel slechte zondagen gehad.”
Stichting Ambulancewens
Op 27 augustus overleed Wilhelmien in het
ziekenhuis in Tilburg. “We planden de begrafenis zo
laat mogelijk omdat we wisten dat het niet goed
ging met pa. Hij kon het bed al niet meer uit. We
hielden er rekening mee dat hij nog vóór of op de
dag van de begrafenis van Wilhelmien zou komen te
overlijden”, zegt Nicoline. De familie wilde
Wilhelmien laten opbaren in haar woning in
Eindhoven. Wim stelde de ADL-assistenten voor om
gezamenlijk afscheid te komen nemen van de vrouw
die zij twee jaar lang hebben verzorgd. Tevens
vertelde hij dat zijn vader er vanwege zijn
gezondheid helaas niet bij kon zijn. Van een stagiair
hoorde hij toen dat er een stichting was die hierbij
behulpzaam kon zijn. Op internet werd al snel
gevonden dat dit de Stichting Ambulancewens moest

zijn. Snel werd een internetformulier ingevuld, wel
met idee van ‘dat zal toch wel niets worden’. Maar
binnen twee uur kwam er al een e-mail terug dat
nog diezelfde middag om 16.30 uur Hendrik in
Valkenswaard met de ambulance zou worden
opgehaald. Wim ging snel naar Valkenswaard om
zijn vader tijdens de rit naar Eindhoven te
begeleiden. Kees Veldboer, die de stichting in 2007
heeft opgericht, was er zelf bij. Ze brachten Hendrik
het appartement van Wilhelmien binnen, en de
ziekenbroeders gingen ondertussen een
wandelingetje maken in het park. An: “Hendrik was
echt blij dat hij ze nog een keer gezien had. Hij
bedankte onze Wim na afloop hartelijk. Toen hij
weer terug was in Valkenswaard, was hij doodop.”
Begrafenis
De Stichting Ambulancewens bestaat pas twee jaar.
An: “Niemand kende de stichting. Zelfs de huisarts
niet. Die stond er echt van te kijken dat zoiets kon.

13

En ze namen nog geen dubbeltje aan. Dat moet je
maar doneren, zeiden ze. Het banknummer staat op
internet.” De begrafenisonderneemster opperde het
idee om de stichting nog een keer te vragen voor de
begrafenis op 1 september. Nicoline: “Zij gooide het
balletje weer op bij de stichting. Wij waren te
bescheiden om het nog een keer te vragen. Er zijn
per slot van rekening nog meer mensen die een
laatste wens hebben. En de arts in Valkenswaard
moest ook weer toestemming geven. Toen bleek ook
nog eens dat de stichting al twee wensen had op
1 september. En ze hebben maar twee ambulances.
Later hoorden we dat ze een afspraak met de
fabriek hebben om in voorkomende gevallen een
ambulance te lenen. We wisten niet of ons pap
1 september zou komen. De arts geeft pas op de
dag zelf toestemming. Tot onze grote verassing
werd ons pap in een splinternieuwe ambulance naar
Oerle gebracht. Ze hebben hem voor in de kerk
gezet zodat hij alles goed kon zien. Op de terugweg
reed de ambulance nog een keer over Zittard. Bij
ons thuis zetten ze de ambulancedeuren wijd open
zodat er een Zittardse wind naar binnen kon
waaien.” Terwijl de familie aan de koffietafel zat
werd Hendrik weer naar Valkenswaard gebracht. In
Valkenswaard vroeg hij steeds: ‘komt ons An nog
niet? ‘ Maar die kon niet meteen weg van de
koffietafel. An: “Hij was zo blij dat hij erbij was
geweest. Drie dagen heeft hij er nog over
nagepraat. Hij had zoveel bekenden gezien, hij had
alles gezien.” “Hij was de koning te rijk dat hij het
heeft kunnen meemaken”, beaamt ook Nicoline,
“Het kon niet beter.”
Waken
Langzaamaan ging het steeds slechter met Hendrik.
Over vroeger praten deed hij nog graag. Daarover
wist hij nog alles. Zo kwam er een condoleancekaart
van een boer uit Leende waar Hendrik 63 jaar
geleden als boerenknecht gewerkt had. “Hij wist nog
alles van die periode. Hij liet de kaart aan iedereen
zien. Op die kaart heeft hij nog dagen kunnen
teren.” Toen brak de tijd van het waken bij Hendrik
aan. Wim heeft drie nachten gewaakt bij zijn vader.
In de nacht van 10 op 11 september klopte het hart
van Hendrik voor de laatste keer. Nicoline: “Nog
dezelfde nacht ben ik met ons mam en Ad naar
Valkenswaard gereden.”
Op 15 september werd Hendrik begraven. Hij heeft
een plaatsje gekregen naast zijn dochter
Wilhelmien. De familie probeert zachtjes aan de
draad weer op te pakken. “Het was een heftige tijd.
Je vergeet het nooit meer”, weet An. Naast verdriet
is er ook dankbaarheid. Dankbaarheid richting de
Stichting Ambulancewens die ervoor gezorgd heeft
dat Hendrik bij het afscheid van Wilhelmien kon zijn.
En men is de Oerlese bevolking dankbaar. Nicoline:
“We hebben veel steun gehad vanuit de bevolking.
Ik wil iedereen namens de familie bedanken die op
wat voor manier dan ook heeft meegeleefd met
ons.” Tijdens de avondwake en de uitvaartdienst van
Hendrik stond er een collectebus van de Stichting
Ambulancewens achter in de kerk. Deze collecte
bracht het mooie bedrag van € 463,10 op voor de
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Ambulancewens

De Stichting Ambulancewens is in 2007 opgericht
door ambulance chauffeur Kees Veldboer. De
stichting is opgezet als aanvulling op de verzorging
van terminale patiënten. Er zijn teveel patiënten die
overlijden zonder dat ze alles hebben kunnen
afsluiten. De stichting heeft als missie iedere
terminale patiënt die aandacht te geven die hij/zij
verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden
zonder dat één van de laatste wensen niet is
gerealiseerd. Inmiddels heeft men de beschikking
over drie ambulances en meer dan honderd
vrijwilligers. Gemiddeld wordt twee tot drie keer per
dag aan een wens voldaan. Meer informatie:
www.ambulancewens.nl

Wedstrijden BIO 1 (Zaal)

Wedstrijdprogramma BIO1 Zaal/Hoofdklasse B
22 nov 09

Bladella 1 - BIO 1
sporthal ’t Spant er, Bladel

29 nov 09

17.15uur BIO1-Altior1
Kempen Campus, Veldhoven

6 dec 09

16.45 uur Stormvogels1-BIO1
de Stap, Luijksgestel

13 dec 09

18.45uur BIO1-JES 1
den Ekkerman, Veldhoven

20 dec 09

12.30uur ONA1-BIO1
de Passelegt, Overasselt

10 jan 09

14.30uur Avanti 1- BIO 1
Dioscuren, Schijndel

17 jan 09

14.30uur BIO1- DSV 1
Kempen Campus, Veldhoven

24 jan ´10

18.30uur BIO1 - Bladella 1
Kempen Campus, Veldhoven

31 jan ´10

15.45uur Altior1 - BIO 1
de Zaert, Heeswijk/Dinther

7 feb.´10

17.15uur BIO1 - Stormvogels1
de Kempen Campus, Veldhoven

21 feb.´10

12.45uur JES1 - BIO 1
de Burcht, Boekel

28 feb ´10

14.30uur BIO1 - Ona1
Kempen Campus

Internetten

Internetten
-------------Onze moeder was een schat.
Die kookte, naaide, dagelijks bad.
Nimmer was haar iets te veel
leder kreeg op tijd zijn deel.
En vader kreeg voor ieder klusje
Altijd weer een dankbaar kusje.
's Avonds rustig bij de haard,
's zondags lekker appeltaart.
Helaas, 't is over met de pret:
Mammie is aan 't Internet.
Nog steeds is pappie in de weer,
Maar hij krijgt geen kusje meer,
Zit vaak zielig bij de buis.
Mammie liefkoost nu een muis.
Nooit meer is er appeltaart,
t is Hotmail Dot Com, Apestaart.
Zelden is er warm te eten,
Haar kookkunst is ze mooi vergeten.
Internetten uur na uur,
Eten trekken uit de muur.
Een bal gehakt en een kroket,
Want mammie is aan 't Internet.
Laatst verloor zij duizend yen,
Poker spelend met Dzjapaen.
En een man uit San Francisco
Wil nu met haar naar de disco.
Ze deed zich voor als een jonge meid
En nu raakt ze hem niet meer kwíjt.
Pappie gaat alleen naar bed
Want mammie is aan't Internet!!!

15

De wandeling

Wandelen bij het "Groot Meer" in Vessem.
Lengte korte route 1,7 km, middenroute 2,7 km of
lange route 3,8 km.
Start route
De tekst beschrijft, wat er te zien is, als u de
ingetekende route wandelt. De korte route gaat om
het groot meer. Bij de middenroute loopt u ook om
het klein meer. De lange route gaat naast beide
vennen ook nog door een bosgebiedje. In het terrein
is het pad te herkennen aan groene bordjes op een
paal met schuine kop. De richting van de schuine
kop wijst in de richting van de wandeling. De
wandeling is uitgezet in het bosgebied langs de weg
van Vessem naar Wintelre bij de ingang van het
Groot Meer. Ter plekke kan je ook parkeren. De
wandeling begint bij de picknickplaats, op de kaart
aangegeven met een pijl. De nummers in de
beschrijving komt u tegen op de plaatsen, zoals die

16

op de kaart zijn aangegeven.
In 1952 waren de vennen door verdroging bijna
verdwenen. In dat jaar werd besloten dat het
pompstation van het waterleidingbedrijf OostBrabant (WOB) zijn spoelwater op het Klein
Meer zou gaan lozen. Deze van oorsprong
voedselarme heidevennen met het omliggende
gebied zijn in 1990 aangewezen als beschermd
natuurmonument, omdat er bijzondere planten en
zeldzame vogels voorkomen. In 1999 zijn in en rond
het Groot Meer ingrijpende herstelwerkzaamheden
uitgevoerd met de bedoeling het ven weer het
aanzicht en de kwaliteiten van een heideven te
geven.
1
De oever van het meer aan uw linkerhand is
begroeid met riet en wilgen. Daartussen hebben
allerlei planten die van een natte omgeving houden
een plaats gevonden. In het hele gebied rondom het
Groot Meer is de paddentrek een
bezienswaardigheid. De gewone pad (Bufo bufo in
het Latijn), begeeft zich van maart tot mei in de
avondschemering in grote aantallen naar de
waterkant om te paren.

2
Bij het eerste zandpad en het infopaneel linksaf voor
de korte route rond het Groot meer. De lange route
gaat rechtdoor en vervolgt met punt 8.
3
Rechts ziet u achter de spoelwaterbekkens het Klein
Meer, vroeger "Auw Meer" genoemd. De roodbruine
kleur van de bekkens geeft aan dat er veel ijzer in
het water zit.
4
In 1999 zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd
om het Grootmeer het karakter van open heideven
terug te geven. Er is toen veel bos gekapt.
5
U bent nu bijna aangekomen bij de bank.
Watervogels voelen zich hier bijzonder goed thuis.
Karakteristiek voor dit ven zijn de meerkoeten met
hun witte snavel en voorhoofd.
6
Hier hebt u een mooi uitzicht op het ven. Het gebied
heeft weer een open karakter. Vroeger kwamen er
veel zandverstuivingen voor. De uitgestoven laagten
vulden zich met water. Als de bodem van zo'n laagte
uit ondoordringbaar leem bestaat, ontstaat er een
ven ook "meer" genoemd.
7
Langs de oostzijde van het meer loopt u terug naar
het informatiebord. Aan deze zijde van het meer
zwemmen vaak eenden. ** Hier eindigt de korte
wandeling rond het Groot Meer.**
8
Loopt u rechtdoor, dan komt u aan uw linkerhand
langs het Klein Meer. Hierin wordt het schone, maar
kalkrijke spoelwater van de filters uit de
drinkwaterwinning geloosd.
9
Op deze kruising ziet u duidelijk dat in dit naaldbos
langs de paden loofhout staat: beuk, eik, berk. Dit
loofhout is aangeplant om bosbrand te vertragen. In
het douglasbos rechts lag vroeger ook een ven: het
Peperven. Aan uw linkerhand komt u vlak langs het
Klein Meer.
10
Op deze plaats heeft een werkelijk groots uitzicht
over het meer, het moerasbos en de open oevers.
Hier kunt u linksaf en bij punt 3 rechtsaf de route
langs het Groot Meer oppikken. U kunt hier ook
rechtsdoor naar punt 11 voor de bosroute.

11
Onder dit pad ligt de waterpersleiding naar
Veldhoven. In de sparrenaanplant iets verderop is
bij veel bomen duidelijk een vervorming van de
stammen te zien, die het gevolg is van de winter
van 1989 - 1990, toen de toppen van deze bomen
zijn afgevroren.
12
De zwarte en bonte specht broeden hier elk jaar. In
de berk rechts van het pad zitten meerdere
heksenbezems: vergroeiingen, die worden
veroorzaakt door een zwam.
13
De lariks is gemakkelijk te herkennen, want de korte
naalden staan in bosjes bijeen en in de winter vallen
ze af. We kunnen nu ook kennis maken met de
douglasspar. Als je de naalden tussen je vingers
wrijft, ruik je een citrusgeur.
14
We lopen nu een laan in met Amerikaanse eiken. De
bladeren van deze eiken zijn groter dan van de
zomereik. In de herfst, na een nachtvorst, kleuren
ze prachtig rood. Aan het einde van dit pad komen
we aan de bosrand. Hier gaan we links langs een
aanplant van lariksen met berkenopslag.
15
Rechts ziet u grove dennen. Links, achter de
weymouthdennen met hun lange zachte naalden,
staat een perceel hemlocksparren. Het topje van
deze bomen hangt als een lo(c)k naar beneden. Hier
is dikwijls een van onze kleinste broedvogeltjes te
horen: het goudhaantje.
16
Op veel plaatsen zien we sporen die op de
aanwezigheid van konijnen duiden. Deze dieren
leven in groepen. Hun holen zijn onderling
verbonden door uitgebreide gangenstelsels.
17
U staat nu weer bij punt 7. Hier eindigt de wandeling
rondom het Groot Meer.
Informatie
Deze korte wandeling is uitgezet door het IVN
Veldhoven/Vessem.
U kunt de volledige routebeschrijving downloaden op
www.ivn.nl/veldhoven.

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
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Pompoenenplezier 2009
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De uitslag

Uitslag pompoenenplezier met halloween 2009
Creatie door Kinderen 5 tot 10 jaar
Halloween
Spookboerderij
Heikantsebaan 7
Van alles wat
3 Kleinkinderen Geerts Janssen
2 Bart van Balen
1 Willemijn van Balen

Paleisstraat 23
Nwe Kerkstraat 3a
Nwe Kerkstraat 3a

Creatie door tieners 10 t/m 17 jaar
Pompoenen
Anne, Noortje, Niels, Giel
Clementinalaan 15
Halloween
3 Jungle gevaar
2 Circus of horror
1 Revenge of the
Headlesshorseman
Van alles wat
2 Olympia Protrowska
1 Timo v/d Velden

Paleisstraat 8
Oude Kerkstraat 10

Van alles wat
3 Anders pompoenplezier
2 Lisanne Schoonen
1 W.H.C. Kelders

Oude Kerkstraat 52
Oude Kerkstraat 18
Zandoerleseweg 46

Groep of vereniging
Halloween
1 Heksenkeuken ( K.V.O.) Zandoerleseweg 33

Paleisstraat 13
A.P. de Bontstraat 14
Boonberg 14

Van alles wat
2 Buurtvereniging 't Koppel
1 Janus Hagelaarsstraat

Paleisstraat 25
A.P. de Bontstraat 34

Grootste pompoen
Fam. van Lieshout

Stepke 8
Nwe Kerkstraat 17a
Zandoerleseweg 13c
Berthastraat 9

Van alles wat
5 Fam. v/d Vorst
4 Fam. v Beers +
v Nisselrooy
3 Fam. Senders
2 Fam. van Balen
1 Fam. Jansen

Zandoerleseweg 41-43
Oude Kerkstraat 57
Oude Kerkstraat 3a
Paleisstraat 20

Geautomatiseerd
2 Fam. Stockfisch
1 D'n draaipompoen

Nieuwe Kerkstraat 12
A.P. de Bontstraat 25

Stepke 1

Creatie door volwassenen
Pompoenen
2 De fam. pompoen
Paleisstraat 21
1 Oranje en wit
Paleisstraat 28
20

Oude Kerkstraat 58
Banstraat 25
A.P. de Bontstraat 11

Creatie door buurt of straat
Pompoenen
1 Buurtvereniging Zandoerle Zandoerle 42

Creatie door gezinnen
Pompoenen
2 Spookkoets
1 Fam. van Bree

Halloween
3 De griezelbus
2 fam. Wilma van Beers
1 Achterbuurt van Oerle

Halloween
3 Halloween in ons café
2 Camping Molenvelden
1 Wil en Loes van Doren

Clementinalaan
Janus Hagelaarsstraat

Mooist gesneden pompoen
Lisanne Schoonen
Oude Kerkstraat 18
De orgineelste pompoen creatie
D'n Draaipompoen
( Ku Hu Ku )
A.P. de Bontstraat 25
Hoogst aantal punten
Janus Hagelaarsstraat

Janus Hagelaarsstraat

Publieksprijs
Buurtvereniging Zandoerle Zandoerle 42
De inzender van het publieksprijsformulier met de
goede uitslag is geworden:
M. Pulles Wal 42 Veldhoven

Eenzaamheid

SWOVE
SWOVE
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven is een door de
gemeente Veldhoven gesubsidieerde
welzijnsorganisatie die zich richt op ouderen,
mensen met beperkingen en hun mantelzorgers. Met
een klein en toegewijd team van professionele
medewerkers en met de hulp van zo’n
150 vrijwilligers bieden we een aantal diensten en
voorzieningen waarmee we bevorderen dat ouderen
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
en leven, liefst in hun eigen omgeving. Het welzijn
van onze cliënten staat daarbij steeds voorop.
SWOVE heeft in het najaar van 2009 een folder
omtrent eenzaamheid ontwikkeld.
Eenzaamheid ……….het is er ineens en kan iedereen
gebeuren.
Eenzaamheid is een gevoel, het overkomt je ineens.
Doordat er beperkingen ontstaan, een partner
wegvalt, de kinderen verder weg wonen, de

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

vrienden verhuizen of de buren het te druk hebben
kan het voorkomen dat je alleen in het leven komt
te staan.
Het kan ook zo zijn dat je voldoende mensen om je
heen hebt, maar dat je toch het gevoel hebt van
eenzaamheid. Het gevoel dat je iets mist in je leven.
Dat klopt dan toch niet? Misschien stuit je op
onbegrip vanuit de omgeving en / of durf je deze
gevoelens niet te bespreken. Wat dan?
Er zijn ook mensen die er bewust voor kiezen om
alleen te zijn. Mensen die geen behoefte hebben om
activiteiten in groepsverband te doen. Maar zouden
zij ook geen gesprekken willen hebben? Contact met
één persoon kan al voldoende zijn om niet het
gevoel te hebben er volledig alleen voor te staan.
Waar kan ik terecht voor hulp?
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) biedt
u de helpende hand. Bel, schrijf of mail gewoon eens
naar SWOVE
Sele 22, 5502NC Veldhoven
telefoon: 040 - 254 00 66
(bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00uur)
email: info@swove.nl of website:
www.swove.nl
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Bezoekersrecord

Bezoekersrecord Papegaaienpark
De Opa en Oma week actie in het Papegaaienpark
(opa en oma gratis naar binnen) is nu al een succes.
Op de eerste echte dag van de herfstvakantie
kwamen er meer bezoekers dan ooit tevoren op een
maandag. Tonny van Meegen, directeur van het
park, legt uit waarom voor deze actie gekozen is:
‘Uiteraard hopen we op deze manier per saldo nog
meer inkomsten te hebben dan normaal, dat kunnen
we namelijk erg goed gebruiken, maar het is vooral
ook bedoeld om zoveel mogelijk mensen te laten
kennis maken met ons mooie park’.
Het park heeft de afgelopen periode diverse acties
gedaan om de teruggelopen bezoekcijfers een
impuls te geven. Van de Dierenverwendag op
4 oktober voor het grote publiek, tot de speciale dag
voor Vogelverenigingen. Mede hierdoor begint het
aantal bezoekers weer langzaam maar zeker te
stijgen. Van Meegen: ‘We zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet. Iedereen die zelf in het park
is geweest is enthousiast. Maar we moeten dit jaar
van ver komen en we zijn blij met elke bezoeker en
donatie. Verder vinden we het ook prachtig dat we
steun krijgen als goed doel bij de actie van het
Eindhovens Dagblad. Er stromen steeds meer
stemmen voor ons binnen op www.edinactie.nl . Als
we daar nou ook nog bij de eerste vier eindigen
wordt het toch nog een mooi jaar’.
Het Papegaaienpark heeft een oppervlakte van ruim
80.000 m² en ligt midden in de bossen. Er zijn grote
volières met duizenden vogels. Er zitten wel 200
soorten papegaaien van groot tot klein. Heel
bijzonder is een enorme volière waarin het publiek
kan rondlopen en waar parkieten op je schouders en
handen komen zitten. Verder zijn er nog heel veel
andere (loslopende) dieren zoals bijvoorbeeld
pinguins, ringstaartmaki’s, schildpadden, herten en
reptielen. Tot slot is er ook nog een grote overdekte
Tropische speeltuin, waar een aantal exotische
vogels los rondvliegen.

Vrijwilligersprijs Veldhoven

De gemeente Veldhoven en het Vrijwilligersbureau
van Stimulans reiken op 30 januari 2010 de
Vrijwilligersprijs uit aan dé vrijwilligersorganisatie
van het jaar 2009. Na een nominatie- en
selectieronde door inwoners van Veldhoven kiest
een onafhankelijke jury de winnaar.
De wedstrijd rondom toekenning van de
Vrijwilligersprijs wordt dit jaar nieuw leven
ingeblazen. U, inwoners van Veldhoven, krijgt een
belangrijke rol: eerst kunt u organisaties nomineren
en vervolgens kiest u uit de nominaties uw favoriet.
Dat leidt tot een top drie waaruit een onafhankelijke
jury de winnaar kiest.
Hoe gaat het in zijn werk
- Nominatieronde: tot 18 november 2009 kunt u
een vrijwilligersorganisatie van uw keuze
nomineren. Stuur een e-mail naar Rian van
den Bergh: rian.vandenbergh@veldhoven.nl.
Geef daarin duidelijk aan waarom de
organisatie van uw keuze de prijs verdient.
-

Alle genomineerde organisaties worden
geïnterviewd. Op 23 december publiceren we
alle interviews in De Ahrenberger en op de
websites van gemeente Veldhoven en
Stimulans. Zo beschikt u over ruime informatie
over alle genomineerde organisaties.

-

Stemronde: van 23 december tot en met
6 januari 2010 kunt u uw stem uitbrengen, via
e-mail of met een coupon die nog in
De Ahrenberger verschijnt. Uw keuze leidt tot
een top drie. De jury kiest uit deze top drie de
uiteindelijke winnaar.

Prijs
Met de vrijwilligersprijs zetten we jaarlijks een
vrijwilligersorganisatie in het zonnetje. Alle
genomineerde organisaties krijgen aandacht in
De Ahrenberger. Wie weet, levert het voor uw
organisatie wel nieuwe vrijwilligers op! De winnaar
van de Vrijwilligersprijs 2009 ontvangt het beeld
De Bekroning, een bedrag van € 1.250,- en een
workshop van De Parasol voor vrijwilligers.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het
Vrijwilligersbureau van Stimulans,
Marjon Middel-van de Laar, ( 040-2536789 of
06-20321156 of Gemeente Veldhoven,
Rian van den Bergh, ( 040-2584132.
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50 jaar KVB Oerle.

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues

50 Jaar al weer een hele tijd,
In die tijd kon je in het huishouden je energie wel
kwijt.
Grote gezinnen brachten veel werk met zich mee,
Toch waren de mensen toen heel tevree.
Maar een avondje ontspanning daar was niets mis
mee,
En zo ontstond de KVB.
Ze vormden een bestuur en gingen een programma
maken,
Zodat ze de leden elke maand een avond konden
vermaken.
En eigenlijk is dat niet zoveel veranderd in de loop
der jaren,
Want elke keer weer proberen we een afwisselend
programma bij elkaar te vergaren.
Een informatieve avond of een fietstocht,
Sint en kerst en de lotjes die worden verkocht.
De doeavonden zijn ook altijd erg in trek,
Dan wordt met bloemschikken heel wat werk verzet.
‘t Reisje en de Tea party bij iemand thuis,
Zo kunnen we weer gezellig een avond van huis .
Dit jaar werden we zelfstandig weer een stap erbij,
En dat er nog steeds leden bijkomen maakt ons erg
blij.
Vanavond het feest van onze vereniging ,
En daarbij hoort natuurlijk de huldiging.
Maar liefst 3 vrouwen in ons midden zijn 50 jaar lid
van onze KVB,
En zoiets maak je niet zo vaak mee.
Leentje , Anneke en Koos jullie zijn het die in
aanmerking komen voor de bloemen en kado’s

Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761

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

Op de foto van links naar rechts:
Anneke Peters, Koos van Beers en Leen van Doren.
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5 jaar VOICE

Uitnodiging

Vijf jaar ‘VOICE’.

Uitnodiging evaluatieavond

Het Veldhovense koor ‘Voice’ (VOcaal In CaEcilia)
bestaat vijf jaar.
De 26 enthousiaste, jongere koorleden (30-50 jaar,
waarvan 9 sopranen, 10 alten, 3 tenoren en 4
bassen) hebben plezier in het gezamenlijk maken
van muziek en ten gehore brengen van
meerstemmige liederen. Het open karakter van het
koor zorgt ervoor dat er zowel kerkelijke als profane
liederen op het repertoire staan en dat zowel
christelijke als niet-christelijke leden welkom zijn.

Hierbij nodigen we iedereen uit, en in het bijzonder
de mensen die hebben deelgenomen aan het
evenement pompoenenplezier met halloween 2009,
voor het bijwonen van de evaluatieavond.
Deze avond is op maandag 7 december a.s. om
20.00 uur in dorpscentrum D’Ouw School.
Hier krijgt iedereen de gelegenheid om zijn zegje te
doen, met de bedoeling dit evenement nog grootser
te maken in 2010.

Onder begeleiding van een pianiste en dirigent wordt
vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in
de Caeciliakerk in Veldhoven-dorp. De ingestudeerde
liederen worden gebruikt om de kerkdienst op
zaterdagavond eens per maand op te luisteren.
Daarnaast zingt Voice ook een aantal keren per jaar
op locaties buiten de kerk. Denk daarbij onder
andere aan culturele activiteiten, maar ook aan
plaatsen als een verzorgingstehuis, ziekenhuis of
een verpleegtehuis.
Voice zoekt nieuwe dirigent
De laatste 5 jaar heeft het koor onder begeleiding
van de dirigent José de Laat een breed repertoire
opgebouwd en kwalitatief veel geleerd. Graag willen
de leden van Voice hiermee doorgaan: nog beter
worden en onze liederen laten doorklinken in de
toekomst!
Door het vertrek van José is het koor echter
dringend op zoek naar een nieuwe dirigent. Vind je
het leuk om een gezellig, enthousiast koor te
dirigeren, kijk dan op onze website (www.dse.nl) of
neem contact op met
Mirjam Tegelaers
( 040 3333333
Erica Venema
( 0499–379298

Groeten en tot 7 december
Werkgroep Pompoenenplezier met Halloween

Wa’k nou toch geheurd heb
Alfred en gerda de Bree van d’n Haal Over zate op
unnen keer same lèkker op ‘n terrasje in Oss. Ze
han doar efkes gezete en wa gedrinke en Alfred
moes naor de w.c. “Da doe’k efkes,” zin ie “èn dan
gaon we naor huis.” “Is goed,” zi Gerda en die blef
zitte. Kùmt d’n ober naor buite en die kent Gerda’s
en begint tegen ‘r te buurte. Zi-t-ie op ‘n gegeve
moment: “En dieje mens die krèk bé jou zaat, is da
jouwe mens?” “Ja,” zi Gerda, “die is efkes nor de
w.c. binne.” “Oo,” zi d’n ober, “mar dan is ie wel
mooi bé d’n burman gaon pisse……”
D’r stu unne klant bé wan Ceelen (de grunnteman)
binnen die verlèkkerd naor ‘n kist donkerrooi kerse
stu te
kijke. “Die zine d’r lekker uit, Twan. Wa zen da vur
kerse?” “Nou ,” zi de gruunteman, “die kerse dan
zen heel
goei! Die kommen uit Griekenland, mar zenoemen
ze ok wel ‘s “ujese zwarte” geleuf ik!”

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
24

Kleur de letters, knip ze uit en hang ze voor de ramen bij de intocht.

25

Maak je eigen Sinterklaas Mobiel
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Uitslag kleur/knutselplaat van september 2009;
“Wij gaan weer naar school”
Deze maand mocht ik weer een keer op stap om het
interview te maken.
Ik mocht op bezoek bij Meral de Jong, in de
Berthastraat. Zij had deze maand de allermooiste
kleurplaat gemaakt.
In huize de Jong is het een drukte van belang want
naast Papa, Mama, Tari, Meral en Siegert wonen er
ook nog twee katten, Spoekie en Mitten.
Maar nu ik kom zijn alleen de Meral, Tari en de
katten thuis dus we kunnen
rustig kletsen.
Meral zit in groep 6 bij juffrouw
Jose en juffrouw Rita en ze
heeft het daar goed naar haar
zin. Het alerleukste vindt Meral
wel Crea, want ze houdt erg van
knutselen. Voor de
hersfstvakantie hebben ze
pompoenen versierd en dat was
ook erg leuk.
Rekenen vindt Meral niet zo
leuk.
Meral heeft op school natuurlijk
ook heel veel vriendinnen. Met
Laura, Noortje, Sophie, Eveline,
Denise, Anne en Bibi heeft ze
veel lol. Als ze afspreken gaan
ze vaak lekker boven spelen of
tekenen.
Als ze niet afspreekt dan gaat
Meral sporten. Ze korfbalt bij
Bio, tennist en zit op
paardrijden. Meral is dus wel
een super sportieve meid.

Van al dat sporten krijg je natuuelijk wel een
enorme honger dus ik heb Meral even gevraagd wat
ze het allerlekkerste vindt om te eten. Nou, dat was
heel gemakkelijk! Pannenkoeken met spek of kaas
of stroop. Champignons vindt ze helemaal niet
lekker.
Als Meral dan tussendoor nog een gaatje over heeft
dan kijkt ze graag naar “het hotelleven van Jack en
Cody”op de tv, of doet ze een paardenspelletje op
de computer.
Met de Halloween had ze
samen met tari en Siegert de
Efteling gemaakt. Holle bolle
Gijs was van de partij en het
vliegende tapijt met een
brigadier ipv de fakir. Lange
Jan was er ook maar zijn hoofd
was er twee keer afgevallen.
( hihi, kan gebeuren toch?)
De mama van Meral had een
enorme pan Thaise
pompoenensoep gemaakt die
ze dan konden verkopen. Ze
hadden heel goed verkocht en
de overbuurjongens hebben
heeeeeeel veel soep
opgegeten. Daarnaast hadden
ze ook nog heel veel walnoten
gepeld en die hebben ze ook
bijna allemaal verkocht.
Nou het was weer een heel
verhaal.
Dank je wel Meral dat ik bij je
langs mocht komen, ik vond
het hartstikke gezellig.
Groetjes Selma
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 30 november 2009
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 November 2009’ en druk de pagina af.
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Agenda 2009

Agenda 2010

November
18
19
19
21
22
28
30

Februari
KVO: Sinterklaasavond
KBO: Eten bij Hof van Holland
St. Jeugdbelangen: Cursus verkeersregelaar
TCO: Avondactiviteit
Harmonie: Afscheidconcert Hans Bakker
Oud papier ophalen
KVB: Sinterklaasviering

December
4
Bezoek Sinterklaas aan peuterzaal en
basisschool
7
Evaluatie Pompoenenplezier
12
Rijvereniging St. Jan: Ophalen oud ijzer;
14
16
17
19
20
23

KVB: Doe-avond Kerst
KVO: Kerstviering
KBO: Kerstviering KBO en Zonnebloem
Oud papier ophalen
Harmonie: Kerstconcert i.s.m. Chant’Oers
BIO: Mixtoernooi, 14.00u - 17.00u in
Kempen Campus

Agenda 2010
Januari

27

Oud papier ophalen

28

TCO: Dagje sneeuw (2e optie)

Maart
19

TCO: Lente/voorjaarsactiviteit

24

Vergadering Wijkplatform Oerle

26

TCO: Informatieavond Braderie

27

Oud papier ophalen

April
4

St. Jeugdbelangen: Paaseieren zoeken

11

TCO: Braderie

18

Communieviering 12.00 uur

24

Oud papier ophalen

Mei
19

Vergadering Wijkplatform Oerle

22

Oud papier ophalen

23

St.Jeugdbelangen: 1e Pinksterdag:
Fietstocht

29

TCO: 10 jarig jubileum

2

TCO: Activiteitenmiddag

3

Nieuwjaarsreceptie in d’Ouw School

Juni

10

St. Jeugdbelangen: Snerttocht Oerle

4 en 5

Bourgondisch Oers

14

KBO: Eten bij de Oude Garage

12

Harmonie: Proms Concert

16

Presentatieviering Communicanten

26

Oud papier ophalen

23

Oud papier ophalen

30

Vergadering Wijkplatform Oerle

27

Vergadering Wijkplatform Oerle

31

TCO: Dagje sneeuw (1e optie)

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

Juli
10 + 11

TCO: Tieners4Tieners Weekend

24

Oud papier ophalen

Augustus
27 t/m 29

TCO: Bivak

28

Oud papier ophalen

September
4

TCO: Afsluitingsavond

15

Vergadering Wijkplatform Oerle

Oktober
27

Vergadering Wijkplatform Oerle

December
8

Vergadering Wijkplatform Oerle

De volgende kopijdatum is

30 november 2009

