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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
Verschijningsdata 2012 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek
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(K)Oers met name(n)
Ons bereikte het bericht dat op 3 januari j.l.
oud-redactielid Rian van Bakel-Oomen op 55 jarige
leeftijd overleden is.
Zij heeft zich gedurende een aantal jaren ingezet
voor de Koers van Oers.
De redactie wenst haar familie heel veel sterkte toe.

Oppas aangeboden
Zoekt u oppas voor uw kinderen? Ik pas graag op!
Ik lees ze graag voor, doe spelletjes etc.
Ik zit in de vierde klas van het vwo en ben 15 jaar.
Ik kan 's avonds en in het weekend oppassen.
Sophie Heezen
( 06-27581648 en
email: sophieheezen@hotmail.com
———++++———
Ik ben Kim en ik ben 13 jaar en woon in Oerle.
Ik zoek een adres waar ik kan komen oppassen.
Ik kan in het weekend maar ook op een door de
weekse dag.
Heeft u kleine kinderen en zoekt u een oppas, bel of
mail mij dan.
Kim Das
( 040-2053037
kim.das@hotmail.com

Dierenrespect
Sinds enkele jaren is het hebben van een poes of
kat in Oerle minder aangenaam. Dieren verdwijnen
spontaan of komen vergiftigd thuis. In de
Berthastraat zijn bijvoorbeeld de afgelopen drie
maanden twee poezen verdwenen en 2 vergiftigd.
Schokkende feiten die voor veel kinder- en
ouderverdriet zorgen. Niet iedereen houdt van
huisdieren en dat hoeft ook niet. Er zijn ook mensen
in Oerle die wel van huisdieren houden. Met elkaar
dienen we een balans te houden met respect voor
huisdieren en verantwoordelijkheid voor een prettige
leefgemeenschap.
Wanneer je last hebt van een kat of poes, verjaag
het beest met een plantenspuit gevuld met water.
Wanneer dat niet voldoende is, gebruik een emmer
water om deze naar het beest toe te gooien.
Gegarandeerd dat een kat of poes dit niet leuk
vindt. Bij herhaaldelijk wegjagen met water zal het
beestje het wegjagen onthouden en wegblijven. Een
dier laten verdwijnen of vergiftigen is respectloos,
ongenadig en zorgt voor heel veel verdriet. Gebruik
de andere manier om een beest weg te jagen zodat
het dierenverdriet tot een minimum beperkt blijft.
Laten we samen zorgen dat Oerle een
vredelievende gemeenschap blijft met
tolerantie voor elkaars liefhebberijen.
Met vriendelijke groet,
Hetty van Hoof

“Die oma toch”

Toneel buurtvereniging Muggenhol
Op 28 en 29 januari brengt de Toneelclub weer een
klucht op de planken. “Die oma toch”.
Oma brengt met haar merkwaardige grapjes
iedereen op de boerderij in een slecht humeur.
Wanneer iemand zomaar 1000 gulden voor haar
biedt is de koop gauw besloten. Oma heeft geen
enkel bezwaar tegen de verhuizing, integendeel.
Maar of iedereen tevreden is met deze transactie?
Zeker is dat oma de touwtjes stevig in handen heeft.
Dit alles is te zien in de zaal van V.Z.O.D. aan de
Blaarthemseweg 84 in Veldhoven.
Kaarten bestellen tussen 18.00 en 19.30 uur bij de
familie Kuijpers. Telefoon ( 040-2530906
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Column Wil van de Vorst
Wil van de Vorst schrijft maandelijks
een column in de Koers.
Over grote en kleine Oerse zaken.

De laatste
Ik heb het altijd erg leuk gevonden om te doen, mijn
column in de Koers. Op de kop af heb ik er nu drie
jaar lang maandelijks een geschreven. Dit is mijn
laatste. Het is weer tijd voor wat anders zullen we
maar zeggen. De onderwerpen liggen hier in Oers
voor ’t oprapen. Mijn persoonlijke ‘schrijftruc’ was
om de column te eindigen met een totaal ander
onderwerp dan waar ik mee begon. Vandaag pas ik
die niet toe. Vandaag gaat ’t maar over één ding: de
laatste. (Snif.)
Ik snuister even door mijn columnarchief om te
kijken welke onderwerpen er zoal de revue
passeerden de afgelopen drie jaar. De Platanen
Processie, de Milieustraat, Bio, de Oerse Bikers,
Boergondisch Oers, Pompoen Plezier, d’Ouw School,
De Oerse Molenbakker, Kunst in Oerle, het Oranje
Comité, het Vakantieprogramma, TCO, Rabobank
Oerle-Wintelre met het Eurovisie Songfestival,
Team King, Oerle.info, het buitengebied en de
prachtige Oerse bossen.
Ik vind ook een paar columns over onze
belangrijkste zorgen. Over de toename van het
aantal vliegbewegingen boven Oerle en over de
vertraging van de bouw van Oerle-Zuid en de
daarmee gepaard gaande vergrijzing en ontgroening
van ons dorp.
Gelukkig ging het ook over D’n Oerse Hoop, ik ben
benieuwd of die in 2012 zal verrijzen… Mijn
stokpaardje was de Oerse horeca, die doet het
enorm goed en zet ons dorp op de kaart als de
gezelligste plek van Veldhoven en omstreken.
Onlangs zag Gasterij ’t Dorpsgenot het levenslicht,
een heerlijke pleisterplaats voor wandelaars aan de
rand van onze bossen. Je vindt er meer over op
Oerle.info.

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

Ik vind in mijn map ook nog een paar columns die ik
nooit heb ingestuurd. De een heeft als titel ‘Grap
van de eeuw’ en gaat over de mooiste practical joke
die ons pap ooit met iemand heeft uitgehaald. De
andere heet: ‘Ik weet in god’ en gaat over
verwondering. Waarom ik ze nooit in de Koers heb
gezet weet ik niet, misschien gingen ze te weinig
over Oerle zelf.
Bedankt voor alle spontane en hartverwarmende
reacties die ik de afgelopen drie jaar van jullie heb
mogen ontvangen. Mijn nieuwjaarswens voor alle
Oerlenaren is: Blijf jezelf verwonderen, iedere dag
weer!

Blijf jezelf verwonderen, iedere dag weer! (Foto Willem Binnendijk)
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Overpeinzingen

Collecte MS Fonds

Januari 2012.

Opbrengst collecte Multiple Sclerose

Een heel nieuw jaar is aangebroken.
Een jaar waarin van alles te wachten staat waarvan
we nu nog weinig weten.
Natuurlijk hebben veel mensen al plannen gemaakt
voor dit nieuwe jaar. Plannen over … ?
Ja waar maak je overal plannen over?

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds
is het bedrag van € 6.580,— in Veldhoven
opgehaald.

Wij maakten vroeger plannen over reizen. Landen
die we zouden gaan bezoeken en mensen die we
opnieuw zouden gaan zien. Plaatsen die we zouden
herontdekken en de rust, die we zouden vinden in
de mooie natuur.
Het is meermalen voorgekomen dat wij de
jaarwisseling niet in ons eigen huis doorbrachten,
maar op andere plaatsen. Ver weg of dichtbij. Bij
mensen met andere gewoontes, andere opvattingen
en andere ideeën.
Het was altijd een soort openbaring voor ons om te
merken dat de wereld veel groter is dan wij denken
en dat die wereld ons nog zoveel te vertellen heeft.
Nu maak ik dergelijke plannen niet meer.
Ik taal niet meer naar reizen en heb genoeg aan de
herinneringen aan al die mooie plekjes, die we op
onze reizen hebben mogen zien.
Natuurlijk verlang ik er nog wel eens naar om de
mensen, de vele lieve mensen - die we op onze
reizen ontmoet hebben - nog eens terug te zien.
Maar ik weet ook dat het voor de meeste van hen
niet mogelijk zal zijn.
Gelukkig zijn er nog steeds mensen, die de
herinneringen aan die voorbije dagen voor een deel
met mij kunnen delen. En ik neem me voor om toch
vooral die mensen zeker dit jaar weer eens te
ontmoeten en met een beetje goede wil zal dat me
wel lukken.

Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben MS.
Met de opbrengst van de collecte kan het Nationaal
MS Fonds mensen met MS stimuleren in beweging te
blijven op zowel mentaal als fysiek vlak. Omdat de
ziekte MS zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk om
mensen met MS via goede voorlichting en trainingen
handvatten aan te reiken die nodig zijn om het
maximale te halen uit een leven met MS.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit
jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan,
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant
gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op
giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar
ondersteunen als collectant? Neem contact op met
het Nationaal MS Fonds, 010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Een voornemen voor het nieuwe jaar heb ik dus wel
degelijk. En voornemens zijn heel belangrijk, want
voornemens heb je zelf in de hand. Die kun je tot
uitvoer brengen. In tegenstelling tot plannen, die
door alles en iedereen in de war geschopt kunnen
worden. En wanneer je dan je voornemens tot
uitvoer hebt gebracht, dan kun je aan het einde van
dit jaar met een goed gevoel terugkijken.
Alleen daarvoor al zou je het doen!
Daarom wens ik iedereen voor dit
nieuwe jaar heel veel goede, fijne
en plezierige voornemens, zodat
2012 een jaar zal worden om later
met veel genoegen om op terug te
kijken.
Een jaar om nooit te vergeten!
Thea.

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dpgveldhoven.nl

Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dpgveldhoven.nl
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Ouw (k)oers

Terugblik Kerst Winter tuin
Dwaaltuin 't Oerse Zand
kijkt terug op weer een
zeer succesvolle Kerst
Winter open tuin.

Bron: Koers van Oers, jaargang 14, nummer 1,
Januari 1982

SNERT

We gingen via de K.I. richting Zand—Oers waar we
even afhaakten en naar de Brink gingen, want
zonder benzine kom je niet ver! Hierna gingen we
naar ‘t Vlutterke waar een dampende kop koffie (of
chocomel) op ons stond te wachten.

“Maar we hebben natuurlijk in zeven jaar tijd veel
ervaring op kunnen doen”.
Dit zegt Anny Jenniskens van Dwaaltuin 't Oerse
Zand. “Onze allereerste Kerst Winter open tuin
hebben wij aangemeld bij de Kerststallenroute van
de VVV Eersel. Het tweede jaar de wandeling in
samen werking met Tea at Hamtings in Wintelre op
gezet.
Daarna hebben wij 3 jaar lang de amateurkunst en
de professionele kunst in deze omgeving leven in
geblazen met de wandeltocht door de idyllische
gehuchten rond Oerle en Wintelre.
Het bezoekerscentrum aan de Toterfout heeft samen
met de dwaaltuin een wandeling uitgezet.

We kregen daar per groep een vragenlijst die voor
ons natuurlijk heel gemakkelijk was (ahum!).
Onderweg kwamen we een paar posten tegen o.a.
eentje waarbij je moest raden hoeveel bonen er in
een pot zaten. Met ons goede schattingsvermogen
hadden wij dit zo opgelost.

Inmiddels weten veel bezoekers vanuit heel
Nederland de Winter open tuin te vinden.
Dit hebben wij mede te danken aan de diverse
landelijke tijdschriften (b.v. Landleven en De
Tuinliefhebber) die de activiteiten van de Dwaaltuin
met regelmaat opnemen in de diverse uitagenda's.

Nadat we 2 1/2 uur gelopen hadden (nou ja,)
kwamen we bij ons eindpunt aan, waar we snert
kregen die er bij iedereen goed in vloog. Toen
hoorden we tot onze grote verbazing dat we de
eerste prijs hadden gewonnen die bestond uit een
grote slagroomtaart. Deze was dankzij onze
metgezellen zo op, maar niet iedere metgezel dacht
eraan om de taart op te eten?!

Ondanks wat vochtig weer, werd er weer veel
gewandeld door de gehuchten rond Oerle en flink bij
gebuurt in de sfeervolle Kerst Dwaaltuin.
Bezoekers uit b.v den Haag waren zeer onder de
indruk van de persoonlijke ontmoetingen die ze
tijdens de wandeling ervaren hadden.
Mensen spraken met elkaar ook al kende men elkaar
niet. Dit was een openbaring voor deze gasten.
Echte kenners van planten stonden met verbazing te
kijken naar de zelfgemaakte Kerst groep.
De Florale kunst komt hier helemaal tot leven was
een veel gehoorde uitspraak”.

Hallo, jaloerse medelopers van de snerttocht en alle
lezers van de Koers van Oers:
Het was dit jaar weer een reuze geslaagde tocht.
Tussen 7 en 8 kon je vertrekken vanaf het
gemeenschapshuis. Natuurlijk begonnen wij pas om
8 uur èn met goeie moed.

Veel groetjes van de winnaressen.
p.s. Nog bedankt voor de belangstelling die jullie
toonden.(ahum!)
Janine, Lianne en Marion.

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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Elk jaar met Kerst is het weer
een beetje spannend. Wat gaat
het weer doen!

Dwaaltuin 't Oerse Zand
06 262 949 52
www.dwaaltuin.com

Verbouwing basisschool

St. Jan Baptist gaat binnenkort
verbouwen om het pand geschikt te
maken als verbrede basisschool.
Vanaf 19 januari 2012 krijgen de leerlingen les op
verschillende noodlocaties. De opleverdatum van de
verbouwing is 20 april 2012.
In Veldhoven komen binnen enkele jaren drie
multifunctionele accommodaties (MFA). De
basisscholen die niet in een MFA komen worden
verbreed. Dat wil zeggen dat in de scholen ook
kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk een plaats
krijgen, om zogenaamde dagarrangementen aan
ouders te kunnen aanbieden. Maria Veenvliet is
directeur van basisschool St. Jan Baptist. “De MFA
Noord wordt naar verwachting na de meivakantie
2012 in gebruik genomen.
De partners hebben afgesproken dat alle scholen in
de zone van een nieuwe MFA vóór de definitieve
opening van deze MFA verbreed moeten zijn. Voor
vrijwel alle scholen in het noordelijk woongebied en
Oerle betekent dit dat ze in de eerste helft van 2012
gaan verbouwen.”
De Oerlese basisschool fungeert al enige tijd als
verbrede basisschool, maar de ruimtes zijn
onvoldoende geschikt voor de functie van verbrede
school. Verbeteringen die aangebracht worden zijn
onder meer een gezamenlijke voordeur, nieuwe
toiletblokken, slaapkamertjes in het
kinderdagverblijf en de ruimte onder het gebouw
wordt geschikt gemaakt voor opslag van materialen
van lokale verenigingen. Veenvliet: “De verbouwing
wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie
Noord-Brabant in het kader van de subsidieregeling
Uitvoering Integraal Dorpsontwikkelingsplan 20092012. Het betreft een omvangrijk project.

Gezien de gevaarlijke situaties en de overlast is
besloten om tijdens de verbouwing het pand te
verlaten. De leden van de schoolraad ondersteunen
onze keuze.”
Op 18 januari vindt de verhuizing plaats.
De groepen 1 tot en met 5 en groep 8 worden
gehuisvest in noodlokalen aan de Norenberg en de
groepen 6 en 7 krijgen les in dorpscentrum
d’Ouw School. Het peuterspeelzaalaanbod wordt ook
aangeboden aan de Norenberg en het aanbod
kinderdagverblijf vindt tijdelijk plaats bij Haasje Hup
Nummereen in Wintelre. Het aanbod buitenschoolse
opvang zal plaatsvinden op basisschool Jan Ligthart
aan de Van Aelstlaan.
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De parochie

Vieringen St. Jan de Doperkerk:
Weekeinde van 21 - 22 januari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering - Vormselviering
met Mgr. Mutsaers, pastoor Donders,
kapelaan S. Schevers.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan
S. Schevers.
Weekeinde van 28 - 29 januari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering - presentatie
communicanten met kapelaan S. Schevers (The
Unity)
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan
S. Schevers (Convocamus).
Weekeinde van 4 – 5 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
D. Donders.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
D. Donders (St. Janskoor).
Weekeinde van 11 – 12 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan
S. Schevers.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan
S. Schevers (Convocamus).
Weekeinde van 18 – 19 februari + 22 februari:
(Carnaval + Aswoensdag)
za 19.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan
S. Schevers.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met kapelaan
S. Schevers (Convocamus).
wo 19.00 uur: Eucharistie- of boeteviering?
met pastor J. van Doorn.

De kerk is voor veel mensen een baken en een
herkenningspunt. Wij komen er samen voor de grote
momenten in ons leven en als christen is het een
belangrijke plaats die wij willen behouden om de
boodschap van het geloof door te geven.
Laat onze parochie niet in de steek geef naar
vermogen!
Het bestuur heeft besloten om ook dit jaar het
minimum bedrag te handhaven op:
€ 65,00 per alleenstaande / gezin /
woonverband per jaar.
Alleen uw bijdrage maakt het mogelijk deze unieke
en onmisbare functie te blijven vervullen. Laat zien
wat de kerk ons waard is, dat we met z’n allen
verantwoordelijk zijn en ieder op zijn of haar manier
een bijdrage kan leveren. Wij rekenen op u.
Het Parochiebijdragecomité.

TARIEVEN 2012
Minimum parochiebijdrage
Misintenties – misstipendia

€
€

65,10,-

Vieringen:
Huwelijksviering
Jubileumviering
Uitvaartdienst
Alleen avondwake (*)

€
€
€
€

345,260,425,190,-

Indien de betreffende parochiaan minimaal 3 jaar
deelnemer is van de parochiebijdrage met een
minimum van € 65,- per jaar worden de tarieven
voor de vieringen niet in rekening gebracht.
(*) Als er geen uitvaartdienst in de parochiekerk
volgt na een avondwake is overleg met de pastoor
een voorwaarde.
Enkelgraf 20 jaar
Grafdelven/dichten
Grafrechten/onderhoud

€
€

Verlenging enkelgraf met 10 jaar
Grafrecht en onderhoud
€

EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
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Dubbelgraf 20 jaar
Grafdelven/dichten
Grafrechten/onderhoud

€
€

500,805,515,500,1015,-

Allereerst wensen wij u alle goeds voor het jaar
2012. Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie, die
dit jaar gehouden wordt van 14 t/m 29 januari,
waarmee u, uw parochie en al het waardevolle werk
dat daar gedaan wordt, ondersteunt en in stand
houdt.

Verlenging dubbelgraf met 10 jaar
Grafrecht en onderhoud
€
615,-

Zoals u wel weet: Geloven is gratis, maar het
werk moet wel gefinancierd worden.
De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de
lopende kosten van de plaatselijke kerk: het
onderhoud van het gebouw, verwarming,
verlichting, personeelskosten, vieringen etc. Het
gaat om alle kosten om de kerkdeur open te houden
en u welkom te kunnen heten.

Verlenging graf 3 stoffelijke resten met 10 jaar
Grafrecht/onderhoud
€
750,-

Graf met 3 stoffelijke resten, 20 jaar
Grafdelven/dichten
€
500,Grafrechten/onderhoud
€ 1225,-

Urnengraf: totaalbedrag urnenkelder
St. Jan de Doperkerkhof of urnennis Caeciliakerkhof
Bijzetten in urnengraf 20 jaar
€
Verlenging urnengraf met 10 jaar €

635,228,-

OP REIS ALS MARIA EN JOZEF: EEN DANKBARE
KAPELAAN SCHEVERS VERHUISD NAAR OERLE

Parochieberichten:
Overleden:
† Toos Liebregts, weduwe van Frans van Aaken,
Smidsvuurke 10 (83 jaar)
† Henk Tillemans, echtgenoot van
Henny van Berkel, Ceres 3 (71 jaar)
† Tiny Essers, Severinusstichting, Berkt 2
(76 jaar)
Pastores:
Pastoor D.F.A. Donders,
Kapelstraat – Zuid 18, 5503 CW Veldhoven
( 040 – 253.22.31 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl
Kapelaan S.J.M. Schevers,
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Oerle
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
e-mail: kapelaan_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!

Net een paar maanden geleden ben ik als nieuwe
kapelaan voor de beoogde fusieparochie van geheel
Veldhoven, alvast benoemd voor de drie kerken in
Veldhoven: Oerle, Veldhoven Dorp en
Meerveldhoven. Samen met pastoor Donders en
pastor van Doorn, vormen we een pastoraal team.
Nu kwam er pas in Oerle een pastorie vrij. We
hebben ervoor gekozen, als besturen en pastores,
omwille van de pastorale nabijheid, dat ik intrek in
de pastorie van Oerle. Als u daar nu aanbelt, zult u
geen bordje pastorie zien, maar het bordje
kapelanie dat door een buurman uit Oerle daar nu
reeds op de voordeur is bevestigd. Want natuurlijk
had ik geen eigen boormachine. Inderdaad, de
pastorie is omgedoopt! Afgelopen week mocht ik
met alle drukte voor de kerst erop leren vertrouwen,
dat verhuizen binnen de parochie, 'er gewoon bij
kon'. God voorziet juist "onderweg". En jawel… IK
BEN VERHUISD' naar de 'eigen kapelanie' .
Dan wordt een mens weer bewust, dat juist
onderweg, God kan wonen midden in de eigen
armoede. Want kerst is vieren dat God zelf zal
voorzien. Geloof ik dat? Kerst voorbereiden werd
voor mij dus verhuizen in een drukke tijd, naar het
zeer gezellige Oerle. Ben daarom blij dat er zovele
handen klaar stonden om mee te helpen. Want er
moest heel wat gebeuren: een grote schoonmaak en
met een heilige haast is de zaak geschilderd in
sfeervolle warme kleuren en werd de draadloze
internetverbinding aangelegd. Ja, wie durft dan nog
te beweren dat we in Veldhoven niet met de tijd
meegaan?!
Verhuizen net voor kerst. Het ging hand en hand
met me verbonden voelen met de heilige familie,
meetrekken met Maria en Jozef op reis, en alles was
zo anders dan voorzien. Maar juist daardoor werd
het voor de hele wereld kerst: in den vreemde pas
komen echte ontmoetingen, met herders en
koningen! Zo verschenen er heel wat mensen die
mee hielpen bij het tot stand brengen van een
inventaris. Want u weet, als kapelaan heb je in
beginsel geen eigen huisraad. Een dagje winkelen
met iemand van het bestuur bracht het nodige
witgoed binnen. De verhuizing zelf werd een
uitdrukking van de nieuwe samenwerking tussen de
oude parochies: mensen uit Meerveldhoven hielpen
bij het laden in Meerveldhoven en de schoffelploeg
uit Oerle stond weer klaar om het te ontvangen uit
hun handen. En was het bijna tijd om het feest te
vieren dat het Licht in de wereld zou komen, maar
niet voordat sommigen van de schoffelploeg mee
zouden helpen om alle lampen (met dank aan
www.marktplaats.nl) op te hangen.
Van harte dank aan allen die hun steentje bijdragen
aan onze kerk. Ik heb gezien dat er zoveel mensen
betrokken zijn Jawel ... een zalig kerstfeest en een
warmhartig 2012 !

Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl
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Ton op de Alpe d’Huez
De "Koers van Oers" op de
Alpe d'Huez?
Op 7 juni ga ik samen met nog zo'n 7500
Nederlanders de Alpe d'Huez beklimmen met als
doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor
(ex)-kankerpatiënten. Voor 2012 gaat de stichting
Alpe d'HuZes voor 30 miljoen euro!!
Wat is Alpe d'HuZes
De visie van Alpe d'HuZes: met hart en ziel afzien
voor een ander, levert de hoogst mogelijke
voldoening op en opgeven is geen optie.
Hun missie zegt "anderen faciliteren en inspireren
om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker".
Alpe d'HuZes voert het zogenaamde anti-strijkstokbeleid, dat wil zeggen dat al het geld wordt besteed
voor het doel, omzet = winst.

Doe daarom mee en ga naar mijn actiepagina:
http://tinyurl.com/6v2zl8u

Alle deelnemers en vrijwilligers doen mee vanuit de
idealen van Alpe d'HuZes, dus niemand krijgt iets
betaald, alles is gebaseerd op vrijwilligheid. De
duizenden deelnemers en vrijwilligers betalen zelf
hun reis en verblijf in Frankrijk. Het met hart en ziel
iets over hebben voor een ander, daar gaat het
om!!!

Ton Binnendijk

Mijn actie samen met "De Koers van Oers"
Van iedere deelnemer die de Alpe d'Huez gaat
beklimmen, wordt verwacht dat hij/zij een bedrag
van € 5000 bij elkaar sprokkelt. Dit bedrag gaat in
zijn geheel naar de Stichting Alpe d'HuZes, conform
het anti-strijkstok-beleid.
Onrealistische doelen als drijfveer en “opgeven is
geen optie” zijn twee belangrijke motto's bij Ad6. Ik
wil middels deze actie aan alle huishoudens die de
Koers lezen een bijdrage vragen van € 6,-. Met
ongeveer 900 huishoudens zorgen we dan in Oerle
voor de € 5.000.Iedereen heeft in zijn/haar omgeving wel iemand die
iets met kanker heeft, nu en/of in het verleden. Is
het geen fantastische uitdaging om samen met het
dorp de strijd aan te gaan tegen kanker en er voor
te zorgen dat deze ziekte binnen nu en 10 jaar
wordt omgebogen van een dodelijke naar een
chronische ziekte?

8

Of Google naar: actiepagina Ton Binnendijk
Klik op de blauwe button: "Steun deze actie" en de
rest wijst zich vanzelf. Het bedrag gaat rechtstreeks
naar de Stichting Alpe d'HuZes.

E-mail : tonbinnendijk@chello.nl
TEL : 040 - 2052530
GSM : 06 -12162617
Het doel van Ton en de Koers van Oers is om samen
met alle Oerlenaren te gaan voor de € 5.000,-. Dat
zou betekenen dat het logo van de Koers van Oers
op het wielershirt komt van het team van MMC.
"Heel Oers mee de berg op", dat is de gedachte er
achter. Na de beklimming van de Alpe d'Huez zal het
shirt aan de redactie van de Koers van Oers worden
overhandigd.
Als u wilt doneren, dan bij voorkeur zoals vermeld
door Ton Binnendijk.
Mochten er meer Oerlenaren zijn die meefietsen,
laat het ons weten!
In iedere volgende edities van de Koers van Oers
wordt er steeds aandacht besteed aan deze actie,
want er zijn nog meer dorpsgenoten die zich voor dit
doel inzetten.
Blijf ons de komende maanden dus volgen. De stand
van de actie is te volgen op www.oerle.info

Oersmakelijk
Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Deze maand hebben we niet één maar twee
recepten. Ze komen van: Angela Beckers.

Prei met walnoten in room
(voor 6 personen)
Benodigheden:
- 12 grote preien
- 40 gram boter of margarine
- 4,25 dl warme kippenbouillon
- 1 eetlepel patentbloem
- 3,75 dl warme kookroom
- witte peper en zout
- 125 gram grof gehakte walnoten
Bereidingswijze:
Verwijder de wortels en donkere bladen van de prei.
Was de preistelen grondig met koud, stromend
water, waarbij u het water door de bladuiteinden
naar beneden laat stromen.
Laat de stelen goed uitlekken en goed drogen.
Verdeel de prei in twee lagen in een braadpan.
Smelt 30 gram boter in de warme kippenbouillon en
giet dit warme mengsel over de prei in de pan.
Zorg ervoor dat de prei slechts gedeeltelijk bedekt
is.
Kook de prei ongeveer 10 minuten in dit vocht op
een matig vuur bijna gaar, waarbij het deksel de
pan niet geheel afsluit. Doe de prei daarna in een
ondiepe ovenschaal, maar laat het kookvocht in de
pan.
Laat dit vocht koken tot er een dikke goudkleurige
saus ontstaat. Verwarm de oven voor tot 190°C
(gasstand 5). Verwarm voorzichtig de resterende 10
gram boter in een steelpannetje en voeg de bloem
toe. Laat dit twee minuten koken op een laag vuur,
blijf roeren om aanbakken te voorkomen.
Voeg al roerend hieraan geleidelijk de verwarmde
room toe. Meng vervolgens deze roomsaus door de
ingedikte saus in de braadpan. Voeg naar smaak
zout en witte peper toe. Giet het mengsel over de
prei in de ovenschaal en bestrooi het met gehakte
walnoten.
Plaats de ovenschaal 15 minuten in de
voorverwarmde oven of totdat de saus borrelt en de
walnoten bruin beginnen te kleuren.
Warm serveren.

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

Zalm met groene saus en rucola
(hoofdgerecht, 4 personen)
Benodigdheden:
- 1 grote teen knoflook
- 4 takjes peterselie
- 0,5 zakje verse basilicum
- 2 ansjovisfilets in olie (blikje)
- 3 eetlepels olijfolie
- Zout en peper
- 2 zalmfilets (à 200 g)
- 1 bakje rucola (30 g)
Voorbereiding:
Knoflook pellen, blaadjes van basilicum, ansjovis en
knoflook fijnsnijden. Kappertjes toevoegen en tot
grove puree malen. 2 Eetlepels olie erdoor mengen.
Saus op smaak brengen met peper.
Bereidingswijze:
Zalmfilets halveren en bestrooien met zout en
peper. In pan (met anti-aanbaklaag) rest van olie
verhitten. Zalmfilets in ca. 6 minuten gaarbakken,
halverwege keren. Rucola en saus over vier borden
verdelen. Zalmfilets ernaast leggen. Serveren met
tagliatelli en tomatensla.
Waarom deze recepten:
Ze ziijn afkomstig uit een hele dikke bundel in het
Engels. Dit zijn echter de recepten die ik heb
uitgekozen om eens uit te proberen. Ik ben nou
eenmaal een visliefhebber en ik houd van zachte
smaken. De zalm met deze saus is weer eens wat
anders dan de gewone witte wijnsaus of
hollandaisesaus. Het is een soort salsa maar dan
heel zacht.
En de prei in roomsaus is echt goddelijk, ziet
er ook indrukwekkend uit in zo’n schaal als
je hem opdient. Echts iets voor bijzondere
dagen met eters … want toegegeven het
kost je wat tijd en het gaat tenslotte maar
om prei als bijgerecht, maar je zult zien het
is echt de moeite waard.
Ik geef de polloepel door aan Jeanette
omdat: Ik heb vernomen dat zij al eens met
een recept in de Koers had gestaan en
begreep dat Jeanette de keukenprinses
was vandaar …. Ik ben benieuwd!
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Rapport ‘Zorg in het Dorp’

Politieke interesse? Kijk dan eens op
In Oerle blijven wonen en blijven ontmoeten!
Onderzoek naar de wensen van senioren
INLEIDING
Het wijkplatform Oerle heeft in 2009 het
‘Ontwikkelingsplan Oerle’ opgesteld dat de basis
vormt van het Integraal Dorps OntwikkelingsPlan
(IDOP). De voorbereidingen voor de uitvoering van
het IDOP zijn goeddeels getroffen. Ook zijn er
plannen om seniorenwoningen te bouwen waarin
zorg geleverd kan worden. Maar seniorenwoningen
zonder een goede infrastructuur voor welzijn en zorg
geeft te weinig zekerheid om oud te kunnen worden
in Oerle.
De werkgroep ‘Zorg in het dorp’ heeft daarom
besloten de ouderen te betrekken bij de
ontwikkelingen. De werkgroep heeft de heer Ad
Pijnenborg uit Hoogeloon, voorzitter van de eerste
zorgcoöperatie in Nederland, als begeleider van dit
project aangetrokken.
WERKWIJZE
Er is gekozen voor twee bijeenkomsten, steeds op
een avond en middag, waar senioren vanaf 55 jaar,
worden uitgenodigd mee te denken, samen te
discussiëren en hun mening te formuleren.
De eerste bijeenkomst op 14 en 15 september 2011,
denken 90 senioren mee over Wonen in Oerle, en de
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om
hiervoor te kiezen. Zij worden gestimuleerd na te
denken over hun huidige woonsituatie, de plek waar
men oud wil worden en waaraan een eventuele
nieuwe woning moet voldoen.
In de tweede bijeenkomst op 12 en 13 oktober
2011, staan 80 ouderen stil bij de vraag, welke
welzijns- en zorgvoorzieningen nodig zijn om in
Oerle te (kunnen) blijven wonen. De senioren
worden uitgenodigd te benoemen wat er is in het
dorp, waarover men tevreden is, wat de knelpunten
en wensen zijn.

www.CDA- Veldhoven.nl
Secretariaat: Hanny van den Berg
Postbus 2269, 5500 BG Veldhoven
( 040-2548079, fractie@cda-veldhoven.nl

SAMENVATTING ALGEMEEN
Tijdens de eerste bijeenkomst over het thema
Wonen viel op dat nadenken over de geschiktheid
van de eigen woning op termijn niet eenvoudig is.
De discussie wordt bemoeilijkt door de huidige
financiële (huizen)crisis. Men neemt in de
overwegingen mee of de eigen woning verkocht zal
kunnen worden, wat de kosten zijn van een
verbouwing en of die investering de waarde van het
huis verhoogt. Een aantal oudere senioren heeft ook
de neiging deze vraag vooruit te schuiven en te
denken in termen van ‘dat zien we dan wel’.
Duidelijk wordt dat het besluit om te verhuizen voor
een belangrijk deel wordt bepaald door wat Oerle te
bieden zal hebben. Denkend over een andere
woning is men erg creatief en oppert men ook het
idee alternatieve woonvormen te ontwikkelen.
Bij de tweede bijeenkomst worden de thema's
Welzijn en Zorg uitgediept. Senioren zijn actief
betrokken bij de (belangen)verenigingen, bij sport
en ontspanning. Oerle is een dorp waar 'voor ieder
wat wils' is.
Senioren missen een winkel. En vooral ook een
ontmoetingsruimte waar men elkaar laagdrempelig
kan ontmoeten, om koffie te drinken, de krant te
lezen en te biljarten. Verder is er geen mogelijkheid
vragen te stellen over wonen, welzijn en
zorgverlening. Er is behoefte aan informatie, advies
en ondersteuning. Wellicht komt deze behoefte ook
voort uit het missen van een huisarts. De
'wijkzuster' terug in het dorp is een slogan die
tijdens de tweede bijeenkomsten voortkwam uit dit
gemis. Senioren in Oerle moeten eigenlijk overal
voor 'buiten het dorp' gaan, voor volwassenen
minder een probleem, maar voor ouderen wel.
Oerlenaren houden van hun dorp, maar het dorp is
niet 'ouderenproof'. Enkel bouwen van woningen
voor senioren is niet voldoende. Ouderen in Oerle
hebben meer nodig om gelukkig oud te kunnen zijn.
Zoals een 'ontmoetingscentrum' of 'steunpunt'
annex een 'gezondheidscentrum'.

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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WONEN
De senioren in Oerle zijn het eens over het feit dat
zij graag in het dorp willen blijven wonen. Ze zijn
over het algemeen tevreden over de locatie, de
buurt waar ze wonen. Enkele senioren vinden buiten
Oerle wonen geen probleem.
De meeste ouderen vinden dat hun woning geschikt
of geschikt te maken is om oud in te worden. Zij

uiten wel bedenkingen bij de woning: te ver van het
centrum; tuin te groot; geen winkels in de buurt;
niet gelijkvloers; onveilig en onderhoud en kosten
worden een last.
Een minderheid denkt dat hun woning niet geschikt
is en niet geschikt te maken is om oud in te worden.
Het voormalig K.I.-terrein is voor ouderen een
geschikte locatie, op voorwaarde dat er welzijns- en
zorgvoorzieningen in de buurt komen.
Een meerderheid van de ouderen wenst een
grondgebonden woning, van 85 m2 met twee
slaapkamers.
Een minderheid wenst een grotere woning tot
110 m2, eventueel met 3 slaapkamers.
Belangrijk vindt men een terras en een berging voor
de scootmobiel.
De woning moet geschikt zijn voor de verzorging
van een intensief zorgbehoevende bewoner.
De wens voor een huur- of koopwoning is gelijk.
Voorkeur hangt van de leeftijd en de
omstandigheden af. Meer dan in andere dorpen is de
wens aanwezig om in een ‘hofje’ te bouwen; een
woning voor meerdere personen met een
gemeenschappelijke huiskamer; of samen in een
straat (woonkring) waar ieders talenten ingezet
worden om elkaar te helpen. Ook de focuswoning en
de Kangoeroewoning worden genoemd. De PasAanwoning is ook bekend en extra in de belangstelling
omdat dit dicht bij de kinderen wonen mogelijk
maakt.
Bewoners van de Berkt stellen een nauwere
samenwerking met Severinus voor. Zij denken aan
gebruik maken van diensten en zorg van Severinus.
Samenvattend:
De senioren van Oerle wonen graag in hun dorp. Het
ontwikkelplan op het voormalig K.I.-terrein past als
gegoten. Centraal in het dorp, hier liggen kansen
voor iedereen. De animo zal duidelijk minder zijn
wanneer het alleen bij ‘wonen’ blijft. De senioren
hebben uitgesproken wensen op het gebied van
wonen, ook alternatieve woonvormen spreken aan.
De senioren die op de Berkt wonen zijn zeer
tevreden over hun woongenot, en denken dat
samenwerking met Severinus ten behoeve van hun
wensen voor diensten en zorgverlening hun
woongenot en zekerheid op termijn zal vergroten.
Voornemens:
De werkgroep is blij met de duidelijke meningen van
de senioren. Zij is van mening dat het aantal
senioren, dat op de eerste avond en middag actief
haar mening heeft gegeven, representatief
beschouwd mag worden als de mening van de
senioren in Oerle. Het gegeven dat senioren zich
spontaan gemeld hebben in het vervolgtraject mee
te willen denken, bevestigt de werkgroepleden in het
belang zich sterk te maken voor het oppakken van
de voorbereiding tot bouw van seniorenwoningen en
tot stimuleren van gesprekken met Severinus.
WELZIJN
Senioren zijn goed op de hoogte van de
welzijnsvoorzieningen in Oerle. Behalve de
belangenverenigingen als de KBO, KVO en KVB
worden de Zonnebloem, de Nieuwe Levenskracht en
de talrijke verenigingen genoemd.

Veel verenigingen houden zich met ontspanning en
sport bezig. Mannen biljarten voornamelijk in het
café. De Koers van Oers, de Stichting Dorpscentrum,
de Taxbus, het Wijkplatform en het Rode Kruis
worden genoemd. Het dorpshuis, d’Ouw School,
wordt zeer gewaardeerd. Er liggen veel
herinneringen en emoties. Anderzijds wordt, door
jongere ouderen, ook opgemerkt dat d’Ouw School
zijn tijd heeft gehad en verouderd is.
Senioren geven duidelijk aan wat hun wensen zijn
met betrekking tot het welzijn:
1. Een winkel voor de dagelijkse boodschappen.
2. Een boodschappendienst om samen naar een
winkel te gaan.
3. Een ontmoetingsplaats, dicht bij huis, vaak open,
beschikbaar en laagdrempelig.
4. Een servicepunt en meldpunt, een plek waar je
informatie, advies en ondersteuning kunt krijgen.
5. De ‘Wijkzuster’ terug in Oerle.
6. Openbaar Vervoer dat door het dorp komt.
7. De taxbus, ook voor jongere ouderen.
8. Vervoersdienst voor ouderen naar eetpunt e.d.
9. Georganiseerde ontmoetingen.
10. Mogelijkheden voor fitness.
11. Sporthal.
12. Modern buurthuis of Multifunctionele
accommodatie.
13. Bibliotheek.
14. Kerk met pastoor.
Samenvattend:
Belangrijk voor mensen en vooral ook ouderen is dat
zij op een natuurlijke manier netwerken kunnen
opbouwen en onderhouden. Elkaar ontmoeten en
samen iets doen leidt tot meer betrokkenheid, meer
activiteiten en minder eenzaamheid. De wens voor
een ontmoetingsruimte bij de seniorenwoningen is
erg belangrijk. Openbaar vervoer en winkels worden
als erg belangrijk gezien om het voor ouderen
leefbaar te houden in Oerle.
Voornemens:
De werkgroep wordt bevestigd in haar gedachten
dat alleen woningen bouwen voor senioren
onvoldoende is. Een laagdrempelige
ontmoetingsruimte is essentieel. Ook het vervoer en
winkels zijn serieuze zaken die opgepakt moeten
worden. Onbezorgd wonen vereist voor senioren
voldoende welzijnsvoorzieningen in de directe
omgeving. De werkgroep zal zich hiervoor inzetten.
GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

Blijf er niet langer mee lopen!
Wat heeft u tenslotte te verliezen?
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,
maar een op resultaat gerichte aanpak!

Mijn behandelingen worden veelal
vergoed door uw zorgverzekeraar.
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl)

Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters
(Natuurgeneeskundig Therapeut)
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven
Mobiel: 06-22803190
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak)
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ZORGVERLENING
Het valt op dat veel senioren niet weten wat ze
moeten invullen bij de vraag welke
zorgmogelijkheden er zijn. Het is ook frustrerend om
deze vraag te beantwoorden wanneer er ‘niets’ is.
Men weet niet wat er is en wat de mogelijkheden
zijn. Dit heeft enerzijds te maken met ‘nog geen
zorgvraag hebben’, maar ook met ‘wat ik niet ken
dat mis ik niet’. Met name voor bezoeken aan de
huisarts en de apotheek moet men buiten Oerle.
Wanneer men ziek is heeft men hiervoor al snel hulp
nodig van anderen wat afschrikt en de drempel voor
zorgvragen verhoogt.
Als wensen worden genoemd:
1. Een wijkzuster, die ouderen en waarschijnlijk ook
jongeren, door het woud van regels en
instellingen weet te leiden.
De wijkzuster die de zorg die nodig is kan
coördineren.
2. Burenhulp.
3. Gezondheidscentrum met huisarts, apotheek,
prikdienst, thuiszorg, diëtist en fysiotherapeut.
Voor de Berkt: ‘zorg’ via de Severinus.
4. Steunpunt (dagbesteding) voor dementerenden.
5. Kleinschalig wonen (intramurale voorziening).
6. De informatie over de Wmo van de gemeente.
7. Zorg op afstand, sociale controle en controle
bloeddruk en prikdienst.
Zorgverlening 24 uur per dag.
Hospice.
Samenvattend:
Vooral bij de oudere senioren (middag) was de
onbekendheid met de zorgmogelijkheden groot. Zij
lijken niet veel vertrouwen te hebben dat het goed
komt. Het is ‘eerst zien en dan geloven’. Het is
daarom belangrijk om met het ontwikkelen van
welzijns- en zorgvoorzieningen niet te wachten tot
de bouw van seniorenwoningen start. Ouderen
zullen eerder het gevoel moeten hebben dat ze met
een gerust hart in Oerle kunnen blijven wonen.
Tijdens de middagbijeenkomst is gesproken over
persoonlijke belangenbehartiging van ouderen. Een
vergeten onderwerp dat toch erg belangrijk is.
Voornemens:
De werkgroep zal de bewoners van De Berkt in
contact brengen met de beleidsmakers van
Severinus. Zuidzorg heeft bij monde van de
aanwezige manager, Wim Raaijmakers, aangegeven
meer informatie te geven.

Timmer- en Mont agebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

De inzet van de werkgroep zal zijn de mogelijkheden
van zorg aan huis beter bekend te maken en de
‘wijkzuster’ weer terug te brengen in Oerle.
Gesprekken met de huisartsen, die Oerlese ouderen
tot hun klanten rekenen, zullen worden aangegaan.
De inzet zal zijn dat een huisarts zich in Oerle
vestigt.
INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNIEK
Men is van mening dat ICT veel kan betekenen voor
de leefbaarheid. Genoemd worden contacten via
beeldbellen, veiligheid, alarmsystemen en monitoren
van de gezondheid op afstand. Men denkt aan een
gemakkelijk te bedienen computer en men vraagt
hulp bij de aanschaf van een computer. Verder ligt
er een kans om jong en oud bij elkaar te brengen.
Jongeren zouden ouderen kunnen helpen. Men
waarschuwt dat de computer de persoonlijke
contacten niet mag vervangen.
VERWACHTINGEN VAN DE WERKGROEP
De Werkgroep ‘Zorg in het dorp’ heeft
verwachtingen gewekt! De senioren zijn in grote
getale naar de bijeenkomsten gekomen en hebben
daarmee voor even hun bijdrage geleverd. De beurt
is nu aan de werkgroep. De senioren verwachten dat
er samengewerkt wordt met instellingen, dat er
concrete plannen gemaakt worden en dat de
werkgroep rapporteert en terugkoppelt naar de
senioren.
De werkgroep voelt de druk van de verwachtingen
van de ouderen, maar voelt zich vooral gesteund om
iets te bereiken. De werkgroep kan worden
uitgebreid, spontaan hebben mensen aangeboden
mee te willen doen.
Dit rapport en de bijeenkomsten zijn mede tot stand
gekomen met medewerking van de Gemeente
Veldhoven in het kader van het
DorpsontwikkelingsPlan Oerle (IDOP)
Het complete rapport is te lezen en
downloaden op: www.oerle.info.
Klik op: ‘Informatie, Wijkplatform Oerle, Zorg in
Oerle.
Werkgroep ‘Zorg in het dorp’:
Gerda de Crom, Jos van Haren
Martien van der Wijst en Harry van der Zanden

12

Vergaderdata Wijkplatform

Gezocht
Gezocht: Boeken, platen en cd’s!

Vergaderdata van Wijkplatform Oerle
voor 2012
Alle bijeenkomsten zijn op woensdagen
om 20.00 uur in Dorpscentrum d'Ouw School
en wel de volgende data :
18
29
18
06
22
10
28

januari
februari
april
juni
augustus
oktober
november

Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer
voor de deur. Ook de Koers van Oers is weer van de
partij met boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens
goede boeken (géén encyclopedieën en géén
studieboeken!) heeft die u weg wilt doen, of cd’s en
platen heeft die u nooit meer beluistert, dan kunt u
ze altijd komen brengen of we komen ze bij u
ophalen.
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog
iets hebben dat voor ons interessant is.
De redactie van de Koers van Oers is er blij mee.
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of
cd’s; neem contact op met de redactie:
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205 32 38.
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Het interview
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

‘Het is feilloos verlopen’
Nog nooit had het gilde St. Jan Baptist een
eigen onderkomen. Aan die situatie komt
binnenkort een einde. Sinds augustus 2011
wordt er op hun gildeterrein aan de
Wintelresedijk hard gewerkt aan de bouw van
een schuilhut.
Door: Ad Adriaans
“Iedereen stond er versteld van dat het zo als een
sneltrein liep. Gildebroeders van omliggende gilden
kwamen allemaal kijken. Ze keken er van op.”

Vergunning
Op 24 juni 2011 kreeg het gilde de vergunning en in
augustus startte het grondwerk en het storten van
de fundering.
Voor deze start was de bouwcommissie een paar
keer bij elkaar geweest. Naast Cees zitten hier in:
John Kelders, Toon van Kollenburg,
Wil Meulenbroek, Thomas van den Boomen,
Tinus Verbaant en Gerard de Kort. Het ontwerp van
het pand komt van de tekentafel van Martien van
Doren uit Veldhoven. “Eerst zijn we gaan kijken bij
de gilden in Riethoven, Duizel en Wintelre. De
gildehut in Wintelre heeft dezelfde afmetingen als de
onze, 17 bij 10 meter”, zegt gildekoning John
Kelders. Cees: “Die van Wintelre sprak ons het
meest aan. Het gebouw van Wintelre heeft
dakschildjes, dat van ons niet. Dat is het enige
verschil.”

Eind september 2011; het geraamte voor het
nieuwe onderkomen is geplaatst.
Gildebroeder Cees van der Velden spreekt de
woorden vol trots uit. En trots mogen ze zijn, de
gildebroeders van het gilde St. Jan Baptist. Geheel
in eigen beheer bouwen ze in eendrachtige
samenwerking aan hun onderkomen.
Vaklui aan het werk; stenen stapelen en metselen.
Vaklui
In totaal hebben maar liefst 32 gildebroeders, en
enkele bedrijven, tot nu toe een bijdrage geleverd
aan de bouw. Het gilde heeft dan ook veel vaklui
binnen de gelederen, zoals metselaars (Wil, Toon en
Jan Meulenbroek, Toon van Kollenburg), timmerlui
(Tinus Meulenbroek, Cees van der Velden, Christian
van Kollenburg), grondwerkers (Frans en Teun de
Crom, Mark Das), loodgieter (Thomas van den
Boomen), elektricien (Adrie Bekkers). Verder is er
hulp van Tinus Verbaant (elektriciteit) en diverse
gildebroeders hebben als opperman gefungeerd. Erg
ingenomen was Cees met de aanwezigheid van de
platte wagens van Arno van Nunen.
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“Het was voor de metselaars erg fijn werken op die
platte wagens. Het werk vlotte veel beter doordat er
geen steigers verplaatst hoefden te worden. Tijdens
de bouw steeg het enthousiasme met het stijgen
van de muren.”
33.000 stenen
In acht weken tijd is het gehele metselwerk tot aan
de nok gedaan. Cees: “Een groot compliment aan de
metselaars. Die hebben 33.000 stenen gestapeld in
acht weken tijd. Toen kon de vlag gehesen worden.”
Cees heeft gedurende de bouw steeds het overzicht
gehouden en gestuurd. “Ik was elke dag hier, het is
feilloos verlopen.” In november zijn de
antracietkleurige dakplaten geplaatst en is het pand
glasdicht gemaakt.

Genieten van de heerlijke barbecue...
November 2011; het dak van de gildehut zit erop!
Barbecue
Op 3 december stond er voor de harde werkers een
heerlijke barbecue klaar in de toekomstige gildehut.
Enkele hittekanonnen zorgden voor een behaaglijke
temperatuur. Cees heeft deze avond een grote klok
aan het gilde geschonken, uit dankbaarheid voor de
geweldige samenwerking. De drank voor deze avond
werd gesponsord door de gildekamer van het gilde:
café Oersgezellig. Intussen wordt er uiteraard
gewoon doorgewerkt, het nieuwe jaar in. Zo komt er
nog vloerverwarming in het gebouw, er moet
getegeld en geschilderd worden en een keukenblok
worden geplaatst. “Het keukenblok hebben we
ergens gratis kunnen ophalen, evenals de
afrastering voor het terrein. Het terrein wordt straks
helemaal afgesloten, de hoogte ervan is ongeveer
1.80 meter”, zegt Cees. Ook komt er een vaste trap
naar de bovenverdieping. Hier is het straks mogelijk
om het vlakboogschieten te beoefenen.

Geweerschieten
Het is de bedoeling dat het gilde straks op
zondagmorgen gaat schieten. Cees: “Vroeger deden
we dat ook op ons terrein bij Van de Loo aan de
Zandoerleseweg, elke zondagmorgen een onderlinge
competitie. Het doel is dat de gildebroeders hier
elkaar dan kunnen ontmoeten. We hebben nu twee
geweerschutters. We hopen dat er meer
geweerschutters zullen komen. Ik denk persoonlijk
dat geweerschieten voor de jongeren aantrekkelijker
is dan het schieten met de kruisboog.”
Aanplanten
Ook aan de directe omgeving van het gebouw moet
nog het een en ander gebeuren. “Van de gemeente
moeten we tien meter aanplanten aan de zijkant van
het gebouw”, zegt John Kelders. “We willen dat doen
in combinatie met de nationale boomplantdag. Ook
komt er een verharde inrit naar het gebouw.
Rondom het pand leggen we alles in het hard met
aan de voorkant een terrasje.”
Zondag 24 juni
Dan wordt de feestdag van St. Jan gevierd.
Op deze dag wil het gilde hun nieuwe onderkomen
officieel openen. Het ziet ernaar uit dat deze
planning wordt gehaald.
Een naam voor het gebouw is nog niet bekend.
Cees: “Wij hadden vroeger hier grond liggen. We
noemden dit gebied: De Leuker. Dat zou een idee
voor de naam kunnen zijn.”
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De wandeling
De juiste sfeer voor elke gelegenheid!
Wandelen op de Mijnterril van
Beringen
De Mijnterril van Beringen ligt even over de grens
midden in de Belgische driehoek Beringen-BeverloKoersel. Voordat steenkool werd ontgonnen, lag hier
een vlak landschap met uitgestrekte heideterreinen
en vennen. Sinds de ontdekking van de steenkool is
het landschapsreliëf in dit gebied erg veranderd.

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

Graag tot ziens bij
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

Na de sluiting van de mijnen kreeg de steenberg een
nieuwe bestemming; een natuurreservaat van
ongeveer 60 hectare groot.
Wandelen
De Mijnterril van Beringen is openbaar toegankelijk.
U kunt via mooi aangelegde paden en trappen op de
steile stukken, de top van de berg bereiken. Boven
op de top, die 100 meter boven de streek uitsteekt,
heeft u een prachtig uitzicht over de uitgestrekte
Kempen.
Er zijn 2 bewegwijzerde paden: een van 3,5 km en
eentje van 2 km. De ingang tot dit gebied ligt aan
de Steenstortstraat (hoe verzin je het!) te Beringen.

Het uitzicht over de uitgestrekte Kempen vanaf de
top.
De steenkool die uit de ondergrondse mijnen werd
bovengehaald, moest namelijk gescheiden worden
van onbruikbare stenen voordat ze verkocht kon
worden. Daarom 'waste' men de steenkool.
De afvalstenen werden gestort en zo ontstond de
steenberg of terril. Op het terril in Beringen, werd
tussen 1941 en 1989 zo’n 11.600.000 m3 steen
gestort! Zodoende is er een soort enorme kegel
ontstaan in het van oudsher vlakke landschap. Dit
soort kegel zien we op een aantal plekken in de
Kempen en in Limburg en herinneren ons aan een
rijk verleden.
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Tip!
Een wandeling naar de top van de mijnterril kun je
combineren met een bezoek aan het tegenover
gelegen mijnmuseum/bezoekerscentrum.

Het mijnmuseum.

Oerse Muzikanten

Oerse muzikanten treden op tijdens de
uitreiking van de Oerse Rabo
Verenigingsprijs
Datum:
Locatie:
Aanvang:
Toegang:

zaterdagavond 21 januari 2012
Dorpscentrum d’Ouw School.
vanaf 19.30 uur is de zaal open
is gratis

In een eerder artikel in de Koers van Oers werd
aangegeven dat er op 21 januari 2012 in het
dorpscentrum ‘d Ouw School twee bands zouden
optreden met mogelijk enkele Oerse
gastmuzikanten. Naar aanleiding van het vorige
artikel hebben vele muzikale Oerlenaren enthousiast
gereageerd. Naast de bands Bakkerij Adams en
Doomsday is er een optreden van de band De Zjoem
en verschillende Oerse gastmuzikanten.
Voor degene die het vorige artikel in de Koers van
Oers gemist hebben nog even in het kort wie de
bezetting is van de band bakkerij Adams en de band
Doomsday en de muziek die ze brengen.
Bakkerij Adams;
De bezetting van deze band bestaat uit zangeres
Sabrina van der Verstraaten, die een enkele keer
ook een gitaar en accordeon bespeelt, zij wordt
begeleid door drummer John Mink, de gitaristen
Peter Bleumer en Henk Jansen en op basgitaar de
Oerse muzikant Piet van den Hurk. Het repertoire
bestaat voornamelijk uit covers en interpretaties van
de minder bekende nummers van artiesten als
Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Amy Winehouse,
Amy Macdonald, Ilse de Lange, James Blunt,
Nina Simone, Adèle, Keane, en anderen.
Doomsday;
De bezetting van deze band bestaat uit
Lowie Seuntjens, Peter van der Aa, Jac Boogers en
de Oerse muzikant Albert van Boekel. Het repertoire
bestaat hoofdzakelijk uit rustige popmuziek zoals
nummers van Eric Clapton, Chris Rea, John Mayer,
Van Morrison, Ryan Adams en anderen, maar ook
nog een redelijk aantal eigen nummers.
Inmiddels heeft een derde band zich aangemeld,
De Zjoem;
De zjoem heeft een eigen website www.dezjoem.nl
De bezetting van De Zjoem bestaat uit de Oerse
muzikant Wil van de Vorst met gitaar/zang/
teksten, trombone door Gidi Ansems en de Oerse
muzikant Marco Roosen, trompet door
Jeroen Troost, basgitaar door Bart van Rooij,
klarinet door Jack Kolsters en accordeon door

VELDHOVEN (OERLE)
Tel. 040 - 205 52 00
www.kappervanderlooy.nl
Arie van den Broek.
De Zjoem wisselt instrumentale nummers af met
meeslepende liedjes die ze zelf schrijven zoals,
De Blondine, Het Kaas & Bonen lied,
Achterin Café de Kers en onlangs uitgebracht naar
aanleiding van het boek: Meer dan een wonder, het
lied Lieve Lieke.
Behalve de drie bovenstaande bands hebben zich de
volgende Oerse gastmuzikanten aangemeld;
Jan Coppens op saxofoon, Michelle Kox op saxofoon,
Peter van de Ven op saxofoon, Jeroen Loijen op
keyboard, Jan van Aaken op trompet en
Marco Roosen op schuiftrombone. Naast de Oerse
gastmuzikanten speelt als gastmuzikant
Marius van Krieken mee.
Zoals het een goede lezer wel duidelijk zal zijn
belooft het een spetterende avond te worden met
fantastische muziek.
Tussen de optredens door wordt er door
de aanwezigen gestemd wie de Rabo
verenigingsprijzen gaan winnen.
De prijzen zijn;
een eerste
prijs van € 1.000,—
een tweede prijs van € 250,—
een derde
prijs van € 100,—
Tevens zullen de “Drie Wijzen” de actuele
gebeurtenissen in en rond Oerle van het afgelopen
jaar aanschouwen en wordt de Oerlenaar van het
jaar bekend gemaakt. Oerle Wordt Weer Oers
(OWWO) verwacht heel Oers van jong tot oud, maar
ook belangstellenden van buiten Oers zijn van harte
welkom.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en de toegang is
gratis. Uitgangspunt is dat het een gezellige
“ouwerwetse” Oerse avond wordt.
Met de muzikale groeten namens OWWO en tot
ziens op zaterdagavond 21 januari 2012.
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4000 jaar Oerle - deel 1Aspecten uit de geschiedenis van
Oerle beschreven in 10 korte opstellen
Door Jacq Bijnen
(1)

Prehistorie tot Romeinse tijd

Over mensen die in de pre- of voorhistorie binnen en
rond het grondgebied van Oerle hebben geleefd is
slechts sporadisch iets bekend; zij worden ingedeeld
in groepen, stammen, volkeren en families, en met
terugwerkende kracht hebben ze van historici
namen gekregen die veelal gebaseerd zijn op
bepaalde kenmerken van in de bodem bewaard
gebleven nalatenschappen.
Het ’laatste nieuws’ over menselijke aanwezigheid
op Oerle’s bodem werd in 2008-2009 tijdens
archeologisch veldwerk ten zuidwesten van de
dorpskern van Oerle aangetroffen. Het betreft een
vuursteenspreiding van werktuigen en ’afval’ van
vuursteen of silex uit omstreeks het laatmesolithicum (4000-2900 v.Chr.). Het hoge
percentage afslagstukken, in combinatie met de
relatief lage vondstdichtheid, doet vermoeden dat
mensen hier slechts tijdelijk een verblijfplaats
hadden en er gereedschappen hebben vervaardigd
van elders meegebrachte brokken vuursteen. Hierbij
moet eerder gedacht worden aan een kort
kampement dan aan een ’vaste’ woonplaats. Sporen
van een langer durend woonverblijf, te weten twee
huisplattegronden uit het midden-neolithicum
(2500-2000 v.Chr.), werden in 2009 in een ander
onderzoeksgebied ’de Habraken’, aan het licht
gebracht. Vervolgens bleken elders op dit terrein
neolithische woonsporen te zijn ’overbouwd’ door
een samenlevingsbewoning uit de late bronstijd
(1200-800 v.Chr). Eerdere vondsten, uit de jaren
50-60 van de vorige eeuw, moeten zowel in de
jonge steentijd alsook in het Neolithicum worden
geplaatst (2900-1700 v.Chr.); het zijn onder meer
bijlen van vuursteen, gevonden op Halfmijl,
Hoogeind en Zittard, en sporen van een nederzetting
tussen Toterfout en Halfmijl. Aangenomen wordt
dat de beschaving of cultuur door Keltische
stammen uit het zuiden en vervolgens door
Germaanse uit het oosten na de neolithische periode
in onze streek geïmplanteerd is.

Grafheuvel in het tumulireservaat op Toterfout,
gedateerd in de bronstijd. Rechts een bronzen
paneel met uitleg over de inhoud en structuur van
de betreffende tumulus. (foto: Frans Feijen, SHEV)
De hiernavolgende tijdspanne wordt de bronstijd
genoemd (1700-800 v.Chr.). Op Toterfout-Halfmijl
ligt een opvallend groot aantal begraafplaatsen uit
de vroege en midden bronstijd in de vorm van door
mensenhanden opgeworpen cirkelvormige lage
heuveltjes (met soms aan de voet een greppel of
met een krans van palen), waarin de assen van de
gecremeerde doden in zogenoemde urnen werden
begraven. Vervolgens werden uit de ijzertijd
(ca. 800-12 v.Chr.) sporen aangetroffen van
bewoning, zoals huisplaatsen en kleine
bijgebouwtjes. De urnen met crematieresten werden
op een bepaald perceel doorgaans in een ondiepe
kuil geplaatst, waarna het urnenveld omgraven werd
met een greppel, zoals er een bij Toterfout werd
gevonden.
Menapiërs en Eburonen
Pas met de komst van de Romeinen -waarmee het
schrift zijn intrede deed en onze jaarteling begon- is
er meer informatie uit de eerste hand overgeleverd.
De Romeinse veldheer Caesar beschreef in zijn
verslagen onder meer enkele bijzonderheden van de
volkeren (en landstreken) die hij tijdens zijn
veroveringstochten aantrof, en hij noteerde de
namen die hij aan de stammen gaf. Betreffende de
noordelijk van de Romeinse provincie Gallië gelegen
streek tussen de Schelde bij Antwerpen en de Peel
(waarin onder meer de tegenwoordige
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Noord-Brabantse Kempen ligt) en verder oostwaarts
in de Maas- en Rijndelta, is de naam bekend van
het volk dat er destijds verbleef, namelijk de
Menapiërs (Latijn: Menapii), van oorsprong een
Keltische stam. Meer zuidoostwaarts, richting
Tongeren, verbleven de Eburonen, die van
oorsprong een Germaanse afkomst hadden.
Uit Caesars beschrijving kan de territoriale grens
van deze stammen slechts globaal worden bepaald;
het gebied van de Menapiërs zou grotendeels
onvruchtbaar zijn, bedekt met moerassen, venen en
wouden, en betrekkelijk dunbevolkt.

Kaart van Isaac Tirion uit omstreeks 1744, met
daarop de verblijfsgebieden van de diverse
stammen omstreeks het begin van onze jaartelling.

vallen en passant pakte de Romeinse troepenmacht
de Menapiërs aan en vernielden en verwoestten alles
wat op hun pad kwam. Desondanks wisten de
bewoners een confrontatie te ontlopen door
wederom met bezittingen en veestapel de
onherbergzame moerasbossen in te vluchten (de
Eburonen echter werden door Caesar vrijwel geheel
uitgeroeid tijdens deze actie).
Men beschouwt de Menapiërs niet als een stam met
een stamhoofd of koning, en met een goed
stamleger dat trouw is aan de stamdiscipline.
Waarschijnlijk moeten we hen zien als een
samenraapsel van plaatselijke groepen die als
boerengemeenschappen in kleine familieclans ver
van elkaar leefden, onderling weinig contact hadden
en zelden gezamenlijk georganiseerd optraden.

De omvang van de stam werd geschat op 50.000
mensen, waaronder (slechts) 9000 strijdbare
krijgers. Door zich steeds terug te trekken in de
wouden en moerassen wisten de Menapiërs lang en
succesvol weerstand te bieden tegen de Romeinse
invallen.
In 56 v.Chr. zette Caesar een groot offensief in
tegen de Menapiërs. Evenals enkele jaren daarvoor
kon hij echter geen vaste voet in hun land krijgen:
wederom bewees de tactiek van de guerrilla haar
nut in het beboste en drassige gebied. In de lente
van 53 v.Chr. trokken de Romeinen met vijf
legioenen dwars door het land van de Menapiërs met
het doel de Eburonen vanuit het noorden aan te
Reconstructie van een Gallische hoeve uit de late
ijzertijd (100-50 v.Chr.) in het Belgische
Destelbergen.
In het midden van de eerste eeuw bleek er in onze
streek nogal wat veranderd te zijn. Zo werden de
Menapiërs aan het eind van de eerste eeuw in het
Vlaams kustgebied aangetroffen met als hoofdplaats
Castellum Menapiorum (het huidige Cassel in het
noordwesten van Frankrijk).
Het oosten van Noord-Brabant bleek herbevolkt door
de Texuandri (een verzamelnaam voor
verschillende West-Germaanse stammen). De
vroegere nederzettingen van de Menapiërs werden
door de nieuwe (en achtergebleven) bewoners
omgevormd tot kleine dorpjes.
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Winaars extra lestijd

Op zaterdag 10 december deden
6 getalenteerde en gemotiveerde leerlingen
van muziekschool Art4U auditie, om in
aanmerking te komen voor extra lestijd.

Schoolplaat, gebruikt bij het geschiedenisonderwijs in België, voorstellende ’Bezigheden
der Menapiërs in het binnenland van België’.
De in onze streek verblijvende, en aan de Romeinse
vernietiging ontsnapte bevolking zal zich naar alle
waarschijnlijkheid niet op dezelfde plaats hebben
durven te hervestigen, maar zal een woonplaats
gekozen hebben bij veiliger en lager gelegen,
moerassig gebied, vertrouwend op de bescherming
van de bossen en moeren, waar men bij een
eventuele nieuwe Romeinse actie gemakkelijk een
veilige vluchtgelegenheid had.
Zo heeft de overgebleven bevolking van de grootste
en meest centrale woonkern, te weten Oerle
(Oer-lo), zich daar in eerste instantie niet durven
hervestigen maar waarschijnlijk haar toevlucht
gezocht in Oerschoot (Oirschot), dus aan de rand
van datzelfde bos, waar hoger gelegen gebied
overging in lager gelegen (drassig) terrein, waarin
men als ter plaatse bekend eventueel snel een veilig
heenkomen kon vinden. Nadat de omstandigheden
veiliger werden geacht durfde een deel van de
oorspronkelijke bevolking zich weer op de oude
locatie te vestigen.
(Oer of oir = iets groots, belangrijks, oudste of
oorspronkelijk; lo = open plek in het bos)
(schoot = beboste hoek zandgrond, uitspringend in
moerassig terrein)

Deelnemers waren Kim Sweerts (dwarsfluit),
Jan Heemstra (piano), Elleke Tissink (viool),
Wouter Scharpach (klarinet), Sarah Neutkens
(piano) en Evert van Noort (fagot).
Stichting Opus Leo is de initiatiefnemer van de
auditie en financiert de komende anderhalf jaar de
extra les voor de 2 winnaars.
Deze stichting is opgericht door de kinderen van
Leo de Bekker, de in 2007 overleden componist, die
gedurende 60 jaar dirigent en organist was van het
gemengd koor van de Sint Landelinusparochie in
Empel. Het doel van Opus Leo is het bewaren en
doorgeven van de door Leo de Bekker
gecomponeerde werken, om daarmee fondsen te
genereren om kleinschalige, muzikale en in het
bijzonder op jongeren gerichte projecten financieel
te ondersteunen. Woordvoerder Cees de Bekker,
jongere broer van Leo: “We hebben niet veel, maar
wat we hebben willen we besteden aan iets dat er
anders niet zou zijn, iets extra’s”.
De deelnemers werden beoordeeld door een
commissie van 3 docenten van Art4U: Marjan van
Randeraat, Willy Schmitz en Hans Bakker onder
voorzitterschap van directeur Barend Lutgendorff.
Er heerste een gezonde spanning tijdens de
optredens. Alle deelnemers hadden zich goed
voorbereid en speelden op hoog niveau, het was
daarom moeilijk kiezen voor de beoordelaars.
Uiteindelijk viel de keuze op Sarah Neutkens (piano)
en Evert van Noort (fagot). Zij winnen de extra
lestijd om in de toekomst nog beter te worden op
hun instrument.

Op de foto: Kim Sweerts, Jan Heemstra,
Elleke Tissink, Wouter Scharpach, Sarah Neutkens
en Evert van Noort. De 2 winnaars zitten vooraan.
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Oproep

Aan alle amateurkunstenaars!
Van 2 juni tot en met 9 juni 2012 vindt de
tweede editie van de Week van de
Amateurkunst (WAK) plaats.
Inschrijven kan tot: 1 februari 2012.
De slogan is: ‘Ontmoet je passie!’
De eerste editie van de WAK had ongeveer 5000
activiteiten met ruim 60.000 deelnemers en trok een
publiek van meer dan 200.000 bezoekers. Een
goede basis om door te gaan.
De Week van de Amateurkunst is een
ontmoetingsplek voor iedereen die in amateurkunst
is geïnteresseerd, eraan doet of graag samenwerkt
met verschillende partijen. Het is dé week waarin
het plezier van amateurkunstbeoefening wordt
gedeeld. Wie mee wil doen is van harte welkom.
Amateurkunstenaars uit alle disciplines, individueel
of verenigd, kunnen in deze week laten zien wat ze
in huis hebben door middel van optredens,
exposities, open repetities, workshops en
kunstmarkten. Kunstencentra, individuele
kunstenaars en amateurkunstverenigingen kunnen
zich met deelname aan de WAK profileren, hun
aanbod onder de aandacht brengen van lokale
liefhebbers en nieuwe leden werven. Art4U
Veldhoven en Bergeijk stelt gedurende de hele WAK
de lokalen, foyer en Grote Zaal voor activiteiten
gratis ter beschikking.
Het is de bedoeling dat initiatieven voor activiteiten
in die week van de amateurkunstbeoefenaars zelf
komen. U bepaalt zelf wie, waar en wanneer gaat
optreden of een expositie houdt. Denk ook eens aan
een ‘open repetitie’ van uw koor of orkest.
Kunstfactor, de landelijke organisatie voor de
promotie en ontwikkeling van de amateurkunst in
Nederland en initiator van de WAK, ondersteunt
hierbij. Kunstfactor begeleidt door middel van
advies, landelijke promotie en praktische
communicatiemiddelen. Kunstfactor heeft veel
digitaal promotiemateriaal ontwikkeld dat naar
persoonlijke voorkeur kan worden bewerkt.

9-Daagse busbedevaart

Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart
voor Zieken.
Bij voldoende belangstelling wordt, in i.s.m. de
erkende bedevaartorganisatie NLZ van
zondag 9 t/m 17 september 2012 een
9-daagse busbedevaart georganiseerd naar
Lourdes.
Het is een volledig verzorgde busreis met onderweg
o.a. een bezoek aan de prachtige kathedraal in
Reims en Nevers de plaats waar de H.Bernadette
opgebaard ligt. Van dinsdag t/m zaterdag is er in
Lourdes een volledig Nederlandstalige programma
samen met de ruim 700 NLZ pelgrims die met de
trein en vliegtuig gekomen zijn. Op de terugweg
wordt o.a een bezoek gebracht aan de prachtige
bedevaartsplaats Rocamadour.
De bedevaart wordt begeleid door pastoor
A. Verschure , reis - hotelleider is
Jos van der Heijden. Beiden gaan al vele jaren als
vrijwilliger mee met de NLZ. bedevaart.
De reis is een unieke combinatie van een
toeristische reis en een bedevaart.
Voor nadere informatie over programma, kosten
en / of aanmelding kunt u contact opnemen met:
Jos van der Heijden Best, tel. 0499- 373779
e-mail: vwkn.lourdes@gmail.com
kantoor bedevaartsbureau N.L.Z. 043 - 3215715
(Janine Moenen of Chantal Piters)
Pastoor A. Verschure, pastorie Knegsel
040- 2051575 r.rkpastoriemonulphusg@chello.nl
(na aanmelding wordt u bezocht door de reisleider,
vooraf is er nog een kennismakingsbijeenkomst met
alle deelnemers in de kerk te Knegsel)

Coördinator in de gemeenten Bergeijk, Eersel en
Veldhoven is Marco van Dulmen, tevens coördinator
amateurkunst bij Art4U, muziek, dans, theater
educatie.
U kunt uw activiteiten aanmelden via het
aanmeldformulier, dat u bij Marco kunt opvragen.
Marco is per e-mail te bereiken op:
m.du@art4u-kunsteducatie.nl
Op www.waknederland.nl vindt u, naast informatie
over de Week van de Amateurkunst, ook diverse
impressies van de WAK van 2011.
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Afscheid Hans Wilgers

Op maandag 19 December, tijdens de
jaarvergadering van Stichting Dorpscentrum
Oerle, heeft Hans Wilgers afscheid genomen
van het bestuur dat het wijkgebouw
d’Ouw School beheerd.
Hans bekleedde sinds 2002 de functie van
penningmeester. Wegens problemen met zijn
gezondheid voelde Hans zich genoodzaakt om te
stoppen met deze bestuursfunctie.
De voorzitter van Stichting Dorpscentrum
Gidi van Riet, bedankte Hans namens de Oerlese
gemeenschap voor zijn inzet.
Als waardering voor zijn werkzaamheden, werd Hans
een luxe pennenset met inscriptie en een kerststuk
aangeboden.
In zijn afscheidswoordje
bedankte Hans het DCO
bestuur en alle aangesloten
Oerlese verenigingen voor
het in hem genoten vertrouwen.
Hans deed Stichting Dorpscentrum een oude
schoollandkaart uit 1955 cadeau, met daarop
afgebeeld Midden- en Zuid Amerika.

Oerse bedrijvengids

Binnenkort (eind januari) start de website
www.oerle.info met de mogelijkheid voor Oerse
bedrijven en Oerse ondernemers om hun
contactgegevens tegen een vriendelijke vergoeding
van € 50,— per jaar (inclusief BTW) op de site te
plaatsen.
In de menubalk op de homepage komt een kopje
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de
homepage van www.oerle.info.
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan
blijven en continue up-to-date gehouden wordt. We
betalen hier onder andere de hosting van en het
onderhoud van de website.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info
of redactie@koersvanoers.nl

Als nieuwe kandidaat in het bestuur van Stichting
Dorpscentrum werd Roos Verouden voorgedragen en
met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid.
Roos zal echter niet de functie van penningmeester
gaan vervullen.
Het bestuur is nog naarstig op zoek naar een
geschikte kandidaat, die in het team past.
Namens Stichting Dorpscentrum Oerle
Secretaris: André van den Boogaard

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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Schoolnieuws
Elke maand hebben we het
schoolnieuws. Hiermee zetten
we elke keer 2 of 3 klassen
van de basisschool een beetje
in het zonnetje.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

DEZE KEER GROEP 8
First Lego League
Zoals jullie al wisten hebben wij
mee gedaan aan de First Lego
League. Op 10 december was het
zover. De regiofinale was
aangekomen. We hadden er heel
veel zin in. Het was een heel leuk
programma en een hele leuke en
spannende dag!
Happy Food moest als allereerste
rijden. Iedereen stond te kijken.
Dat was heel erg spannend. Alle
teams moesten de robot drie
keer laten rijden.
Daarna moesten de teams naar
de jury. Iedereen moest naar een
andere jury. Bij de jury moesten
we presenteren wat ons project
inhield en wat voor onderzoek we
gedaan hadden. Het was best een beetje eng om dit
te vertellen. We waren ook allemaal een beetje
zenuwachtig! Helaas konden we niet steeds de
andere teams van onze school aanmoedigen, want
ons programma zat erg vol!

Op het laatst was de prijsuitreiking. Dat was heel
erg spannend. Fresh Food kreeg een prijs voor hun
teamwork! Happy Food kreeg de derde prijs en ze
kregen de Doede ten Cate Inspiration award. Dit is
een nieuwe prijs die vernoemd is naar de
hoofdscheidsrechter die twee weken voor de FLL dag
in Eindhoven overleden is.
Food KidZ kreeg de 1e prijs. Zij scoorden op heel
veel onderdelen als beste!

Wij zijn allemaal heel erg blij met onze prijzen!
Happy Food en Food KidZ zijn door naar de Benelux
finale in Eindhoven in de TU op 28 januari 2012.

Daarna moest Fresh Food
met de robot rijden.
Zij deden het erg goed!
Uiteindelijk moest
Fresh Food zelfs de halve
finale rijden en werden ze
derde!!!

Deelnemers in actie tijdens de presentatie op school

Komen jullie ook allemaal?
Groetjes van groep 8

23

Puzzelen: Sudoku

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
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Knutselen: Sneeuwman
Print de plaat en kleur de onderdelen mooi in. De sneeuwman zelf kan je wit laten! Dan knip je de
sneeuwman uit en ook alle onderdelen. Nu kan je de sneeuwman zelf aankleden.
Tip: plak de sneeuwman en de onderdelen op wat stevig dikker papier of karton.
Dan kan je er langer mee spelen.
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Knutselen: Winter mandala
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Uitslag kleur/knutselplaat van November 2011;
“Sint en Piet op het dak”
Alweer het laatste interview van 2011, wat gaat de
tijd snel!
Voor de verandering hoef ik deze keer niet zelf op
pad naar de prijswinnaar. Feline Vermeulen komt
met haar mama naar mij toe omdat ze toch van plan
was om bij opa & oma op bezoek te gaan. Het is niet
de eerste keer in het gezin dat er gewonnen is met
de kleurplaat van de Koers. Zus Isabelle heeft in
2008 een prijs behaald In haar interview vertelde
Isabelle dat ze een zusje kreeg, maar dat die nog in
mama’s buik zat. Dat zusje, Feline, is nu 3½ jaar en
dus nog een hele jonge prijswinnares.
Feline woont zelf niet in Oerle, maar in Mierlo-Hout
op de Adriana van den Dijckestraat 23.
Ze woont daar samen met mama Wanda, papa
Johan, grote broers Sam (14 jaar) & Gijs (12 jaar)

en zoals al genoemd, grote zus Isabelle (10 jaar).
De kleurplaat heeft ze samen met opa & oma
gekleurd. Daar is ze een dag in de week.
Daarnaast gaat ze 2 dagen in de week naar het
kinderdagverblijf waar ze het ook heel erg naar haar
zin heeft.
Thuis hebben ze een vijver en daar zitten
grote en kleine vissen in. Haar vis heet
Sanna en die van haar zus Spikkie.
Waarschijnlijk zijn de vorige vissen niet
meer in leven omdat ze toen twee vissen hadden die
Spetter en Blub heette. Of ze hebben hun naam
veranderd…hmmm.

Energie heeft ze meer dan genoeg!
Naast het spelen en dansen thuis, zit
ze tevens op dansles. Ze zit bij DéDé
Danceballet en elke vrijdag krijgt ze
les van juf Kim.
Ze haalt wel eens gekkigheid uit en doet grappige
dingen. Zo is ze wel eens in de droger gekropen
omdat haar fantasiekonijntje moest drogen.
Gelukkig is dat goed afgelopen! Zowel voor haar
konijntje en Feline zelf!
Als ik vraag wat voor muziek ze leuk vindt antwoord
ze liedjes van K3 en Hanna Montana.
Op televisie kijkt ze graag naar films van Hello Kitty,
Dora en Monster & Co.
Spelen doet ze niet alleen graag met haar eerder
vernoemde vriendjes, maar ook met haar winkeltje.
Ze heeft daarbij een kassa
met microfoon en haar
favoriete zin is; “attentie,
hier is de macaroni!”
Wat mij er toe brengt om
te vragen wat ze het liefst
eet….ik weet het, een link
van niets maar toch.
Ze eet het liefst frietjes
met frikadel en
pannenkoeken. Zalm en
die gele dingen –lees
citroen- vindt ze niet
lekker.
Met de kerstdagen net
achter ons, is uiteraard
mijn volgende vraag hoe
ze de kerstdagen heeft
doorgebracht. Nou mama
wist met trots te vertellen
dat ze had geholpen met
koken. Ze had o.a. zelf
sinaasappels geperst en in
de potten en pannen geroerd. Ook waren ze bij oma
geweest en daar hadden ze gegourmet. Ze vertelde
me dat ze bijna de hele tijd heeft staan dansen.
Tot slot wil ze nog dat ik vertel dat ze het leuk vindt
dat ze in de boekkrant komt te staan. Het is de
eerste keer voor Feline dat ze iets wint.
En na zo’n drie keer te hebben gevraagd of ik al
klaar was met het interview, gaat ze als een speer
van tafel om te kunnen gaan spelen met mijn kids.
Nou meid, ik vond het heel stoer dat je met me
wilde kletsen. Heel goed gedaan!!
Veel plezier met je prijs!

De korte omschrijving die haar moeder van Feline
geeft komt goed overeen met wat ze allemaal
vertelt. Ze is een beetje ondeugend, maar Feline is
tevens een vrolijk meisje en heeft veel
vriendinnetjes. Haar grootste vriendinnen zijn
Isabelle en Juul. Daarnaast worden genoemd; Kim,
Lara, Jens en Pieter.
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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 januari 2012
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 januari 2012’ en druk de pagina af.
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Agenda 2012
Juni

Januari
18

Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School
Ophalen plastic afval + groene kliko

20
21
28

OWWO: muziekavond in d'Ouw School mmv
Oerse bandleden +
uitreiking Rabo Verenigingsprijs
Ophalen oud papier

29

TCO: dag in de sneeuw of 5 febr.

29 + 30

Vrijwilligersavond Veldhoven in de Schalm

Februari
3

Ophalen plastic afval + groene kliko

5

TCO:dag in de sneeuw of 29 jan

11

BIO: Valentijnsharten inpakken A+B-jeugd

13

BIO: Valentijnsharten verkopen gehele jeugd

1+2

Boergondisch Oers

2 t/m 9

Week vd Amateurkunst (WAK)

3

8

Viering 100 jarig bestaan
kerk St Jan de Doper
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School
Ophalen plastic afval + groene kliko

10

Oerse Motor Toer Tocht

22

Ophalen plastic afval + groene kliko

23

Ophalen oud papier

23-24

TCO: tieners4tieners weekend

6

(Zomervakantie 30 juni t/m 12 augustus)
Juli

18 t/m 21 Carnaval, opening met de harmonie

6

Ophalen plastic afval + groene kliko

17

Ophalen plastic afval + groene kliko

19

Harmonie: Carnavalsoptocht Rommelgat

20
28

Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier

24

TCO: voorjaarsactiviteit

Augustus

25

Ophalen oud papier

3

Ophalen plastic afval + groene kliko

29

Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School

9 t/m 12

TCO: Bivak

17

Ophalen plastic afval + groene kliko

19

TCO: Afsluitingsfeest

22

Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School
Ophalen oud papier
Ophalen plastic afval + groene kliko

Maart
2

Ophalen plastic afval + groene kliko

16

Ophalen plastic afval + groene kliko

16

TCO: info-avond braderie

24

Ophalen oud papier

30

Ophalen plastic afval + groene kliko

April
1

TCO: braderie

13

Ophalen plastic afval + groene kliko

18

27

Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School
Harmonie: concert in Schalm met
Gerard v. Maasakkers
Ophalen plastic afval + groene kliko

28

Ophalen oud papier

30

Harmonie: opening Oranje Markt

21 + 22

Mei
11

Ophalen plastic afval + groene kliko

25

Ophalen plastic afval + groene kliko

26

Ophalen oud papier

28

Harmonie: Pinksterconcert

De volgende kopijdatum is

30 januari 2012

25
31
September
14
22
28
28, 29 & 30
Oktober
10
12
26
27
November
9
23
24
28

December
7
16
21
22

Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier
Ophalen plastic afval + groene kliko
Harmonie: Cult & Tumult

Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School
Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier

Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School

Ophalen plastic afval + groene kliko
Harmonie: Kerstconcert in de kerk
Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier

