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Colofon
Redactie
Ad Adriaans, Selma van Balen, Bart van den Boogaard,
Ine Loijen, Wim Luijkx, Carolien Sandkuijl - Kickken,
Chris Sandkuijl, Marlène Snelders-Linssen, Kitty Tholen - Jacobs,
Annie van der Velden - van Vlerken,
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.

T. 040 - 206 94 95
F. 040 - 206 55 20
E. info@reprof.nl

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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(K)Oers met name(n)
Vierde generatie in Oerle
Zou het er ooit van komen, heeft mijn oma (Riet
Peeters – van Gorp) van inmiddels 95 jaar oud zich
heel vaak afgevraagd. In het verzorgingshuis
d’n Herdgang in Tilburg waar zij woonachtig is, krijgt
ze regelmatig de vraag van haar medebewoners
hoeveel achterkleinkinderen ze al heeft. Heel trots
was ze 2 jaar geleden al toen haar eerste
achterkleinkind Giel geboren werd. Maar nu is ze
helemaal de koning te rijk, want op 2 oktober jl is er
hier in Oerle een vierde generatie (vrouwen)
geboren. Haar naam is Fleur Tournoy en voor
iedereen was het een verrassing dat het een dochter
was.
Eén van de eerste opmerkingen die mijn oma
maakte was: “nu komen we in de krant”, maar
persoonlijk vind ik een vermelding in deze Koers van
Oers veel meer waard.

Sint bezoekt ‘t Dorpsgenot
Wist u dat Sint naar
‘t Dorpsgenot komt?
De intocht vindt plaats op zondag
18 november om 14.00 uur bij het
kanon in Zandoerlese.
Op woensdag 21 november van
13.30 uur tot 16.00 uur is Sint met
zijn Pieten in Gasterij ‘t Dorpsgenot
aan Toterfout 13a.
Alle kinderen zijn dan welkom en
kunnen Sint en zijn pieten een handje geven en
vragen stellen.

Oerse bedrijvengids

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse
ondernemers om hun contactgegevens tegen een
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.

V.l.n.r.: Elly van den Aker - Peeters (oma),
Riet Peeters - van Gorp (met achterkleinkind Fleur)
en Brigitte Tournoy - Van den Aker.
Fleur is een kern gezond meisje en iedereen is heel
blij met haar komst, ook haar oma Elly van den Aker
– Peeters is super trots op haar kleindochter, net als
ik (Brigitte Tournoy – van den Aker) natuurlijk op
ons kleine meisje ben.
Erik en Brigitte Tournoy, woonachtig Berkt 96.

In de menubalk op de homepage staat 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 en het
onderhoud van de website van.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info
of redactie@koersvanoers.nl

Oppasdienst aangeboden
Hallo ik ben Tim van Buel. Via deze weg wil ik graag
aangeven dat ik op wil passen op uw kinderen.
Ik ben 14 jaar, zit in 3 VWO en heb een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Ik ga graag met kinderen om,
daarom doe ik elk jaar mee als
vrijwilliger bij het
vakantieprogramma. Ik ben
bereikbaar op 040-2052703 of
via de mail tim@ejsoftware.nl.

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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MS Collecteweek 19-24 nov

Ouw (k)oers
Bron: Koers van Oers,
Jaargang 6, nummer 1,
november 1973

Indruk van de nieuwe 2de klas...
Strijd mee tegen een onzichtbare en
slopende ziekte
Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds
zich in voor mensen met Multiple Sclerose,
beter bekend als MS.
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door
nog onverklaarbare redenen valt je eigen lichaam dit
zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke
ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander.
Heel vaak zie je niks aan mensen met MS. Die lijken
gewoon te functioneren, maar MS is net zo
onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je
het niet verwacht. Leren leven met een
onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging.
Het Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast
wetenschappelijk onderzoek, patiëntenbegeleiding
en voorlichting. Het onderzoek richt zich op het
heden en nabije morgen en heeft daarbij de kwaliteit
van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu
nog niet mogelijk. Daarom zet het Nationaal MS
Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag.
Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een
beter leven te geven?
Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de
coördinator in uw woonplaats de collectebus en
overlegt in welke straat u wilt collecteren.
Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in!
De collecteweek is van 19 t/m 24 november 2012.
Meer informatie:
Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons
werk? Bel 010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

Marie José Beex vertelt van de eerste dagen in
de klas.
Ik heb kwaaie zin. Ik heb in de hoek gestaan.
En ik ben pastoor geweest.
(de leerling,die aan de beurt is die dag,moet overal
voor zorgen, en ook voorbidden. Ik zei tegen haar
kom pastoor, bidt eens voor, vandaar dat ze zegt,ik
ben pastoor geweest)
De meester heeft voorgelezen,en toen ik pastoor
was,mocht ik het bord schoonvegen,en de borstels
uitkloppen,en de doek.
En ik mocht ook zeggen,wie er naar het bord mocht.
Wij hebben 35 kinderen op school. En we hebben
gelezen,en een hele goeie meester op school.
We hebben ook taal gehad en rekenen.
Anita van Herk vertelt alles wel eerlijk.
Ik heb wel eens ook straf. Ik heb wel eens soms
foutjes. Naar school gaan is best fijn. Als de bel
gaat,dat vind ik fijn.
Meester is soms kwaad. Nu ben ik blij.
Rekenen vind ik fijn. Tekenen vind ik fijn.
En sommen heb ik klaar.
En lezen hebben wij gedaan.
En rekenen hebben wij gedaan.
En tekenen hebben wij gedaan.
O, die Robert Segers toch!
We hebben héél veel sommen gemaakt.
We moeten altijd sommen maken. We moeten altijd
leren.
Dat doe ik altijd niet graag. Ik ging niet graag onder
de Okki. Wij moeten altijd schrijven. Vindt jij dat
fijn?
Zo’n kleine Tommie van Selst.
Ik vond het niet fijn.
Omdat ik aan een klein tafeltje zit.
Ik wil aan een groot tafeltje.

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

3

Opening dorpsplein
Opening dorpsplein in samenwerking
met Kerstconcert Harmonie St. Cecilia
Op het moment van schrijven is het bijna zover, de
klok zal een uur terug gezet worden. de dagen
worden korter en de temperatuur zal snel dalen.
Eigenlijk het sein dat het einde van het jaar 2012
nadert. Een jaar waarin de kern van Oerle behoorlijk
op de schop is genomen, maar ook rondom Oerle is
volop bouwactiviteit waar te nemen. Als dit nummer
bij U op de deurmat valt is het de bedoeling dat met
het naderende einde van het jaar ook het dorpsplein
van Oerle een afrondende fase is ingegaan. Als je al
aan het pleintje tegenover de kerk woont en denkt
dat de wegenbouwers hun klus geklaard hebben zal
op 19 december een andere drukte voor even bezit
nemen van het pleintje.
Traditiegetrouw wil Harmonie St. Cecilia uit Oerle
ook dit jaar weer haar kerstconcert aanbieden aan
alle inwoners van Veldhoven en omgeving. In de
voorbereiding kwam al snel de link met de gemeente
Veldhoven en het wijkplatform Oerle die rond
dezelfde tijd de opening van het dorpsplein in
gedachte hadden. De handen werden ineen geslagen
en dit zal moeten leiden tot een mooie gebeurtenis.
Een kerstmarkt was al een idee en nog mooier wordt
het als deze kerstmarkt ook nog eens tal van Oerse
verenigingen laat zien. Al snel wordt het dan een
kerstconcert voor Oerlenaren, door Oerlenaren.
Er zal veel te zien en te horen zijn. De gedeputeerde
B. van Haaften zal de opening verrichten.
Een tent geheel in kerstsfeer zal eventjes de
ontmoetingsplaats worden op deze 19de december.
U kunt genieten van het nieuwe plein en
ondertussen indrukken opdoen op de kerstmarkt.
Vuurkorven zullen voor enige warmte en gezelligheid
zorgen. Leerlingen van harmonie St. Cecilia zullen
kerstliederen spelen mogelijk met samenzang.
U kunt gaan genieten van live muziek gespeeld door
harmonie St. Cecilia die ondersteund zal worden
door een waar gospelkoor.
Diverse optredens zullen dit kerstconcert een geheel
ander podium geven dan wat de vaste kerstconcert
bezoekers gewend zijn.
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Voor iedereen die 16 december al op de
kalender had staan graag even veranderen,
Kerstconcert met kerstmarkt en opening nieuw
plein in Oerle op woensdag 19 december
Aanvang kerstmarkt rond 18.00 uur
Opening dorpsplein rond 18.45 uur
Aanvang kerstconcert 19.45 uur
Ons inziens mag geen enkele inwoner van Oerle dit
missen. Op de dagen dat men gezelligheid en sfeer
wil verpakken in 1 gedachte mag een bezoek aan dit
kerstconcert niet verloren gaan. Wij zien u graag
komen.

De wandeling

GLOW Eindhoven
Van 10 t/m 17 november a.s. vormt de
openbare ruimte van Eindhoven-centrum het
decor en podium van GLOW. Kunstenaars en
designers uit binnen- en buitenland laten
lichtkunst- en disigntoepassingen zien, die tot
stand zijn gekomen door het gebruik van
nieuwe media technologieën zoals computers,
sensoren, animaties, maar ook door meer
bekende projectietechnieken.
Duizenden bezoekers zorgen iedere avond voor
grote drukte in de Eindhovense binnenstad. Het
afwisselende aanbod maakt GLOW aantrekkelijk
voor jong en oud, kunstliefhebbers, sfeerzoekers en
(amateur)fotografen. Al die verschillende mensen bij
elkaar die van heinde en ver komen om samen te
genieten van lichtkunst geeft GLOW een unieke
sfeer, die steeds meer mensen willen ervaren.

Gezichten van de stad
Onder de titel ‘façades & faces’ zullen weer een
groot aantal lichtkunstenaars hun visie op het thema
met u delen. Het brede scala aan façades, gebouwen
en soms lege plekken op de wandelroute zorgen ook
nu weer voor veel fraaie beelden in de stad. Zo op
het eerste gezicht lijkt de inrichting van het
Eindhovense straatbeeld niet uniek, maar het wordt
bijzonder door de ogen van de kunstenaar die het
mooie en het lelijke laat ‘oplichten’.
Wandelroute en meer informatie

Op de route treft u dit keer géén mooi verlicht
PSV-stadion (een gemiste kans, want het is toch een
van de mooiste gebouwen van de stad). Maar op
zich voldoet de route van 2012 ook prima.
Als ‘kers op de taart’ wel het advies om via de
Frederiklaan terug te rijden naar Oerle.
Een plattegrond van de wandelroute kunt u
downloaden op www.gloweindhoven.nl.
Op deze site vind u natuurlijk ook alle andere
relevante informatie over dit bijzondere evenement.
Openingstijden
Zondag t/m donderdag van 19:00 t/m 24:00 uur
Vrijdag t/m zaterdag van 19:00 t/m 01.00 uur
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
Weekeinde van 17 – 18 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J. van Doorn.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J. van Doorn (Convocamus).
Dinsdag 20 november 14.00 uur:
50 – jarig Huwelijksjubileum van
Henk en Ria van Nunen - Sanders
Weekeinde van 24 – 25 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J. van Doorn (The Unity).
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J. van Doorn.
Weekeinde van 1 – 2 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka (Convocamus)
Weekeinde van 8 – 9 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka. (Convocamus).
Weekeinde van 15 – 16 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka. (Convocamus).
Weekeinde van 22 – 23 december:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka.
Voorlopige Kerstplanning:
24 – 25 – 26 december:
ma 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka (The Unity).
ma 21.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka (Convocamus).
di 10.00 uur: Eucharistieviering met pater
S. Malaka (Convocamus).
wo 10.00 uur:Eucharistieviering met pastor
J. van Doorn (St. Janskoor).
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Parochiebureau uitsluitend op
maandagochtend geopend!
Helaas heeft de oproep van het bestuur voor een
vrijwilliger op het parochiebureau op
woensdagochtend in de H. Caeciliakerk geen
kandidaten opgeleverd. Daarom zal het
parochiebureau uitsluitend op maandagmorgen van
9.30 uur – 12.00 uur geopend zijn.

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

Restauratie + onderhoud
Enige maanden geleden heeft de bisschop de
opdrachten voor restauratieonderhoud van de kerk
goedgekeurd en ondertekend. Het bestuur is van
mening dat, ondanks de berichten over een
mogelijke sluiting, dit onderhoud desondanks dient
te gebeuren. Voor deze restauratie in fases werd
door het Bouwbureau van het bisdom bij de
Rijksdienst voor Monumenten subsidie aangevraagd
en dit werd goedgekeurd. 65% van deze kosten
wordt door het Nationaal Restauratiefonds vergoed,
aangezien de St. Jan de Doperkerk een
Rijksmonument is.
a) Maria en de engelen zijn tijdelijk elders
ondergebracht en zijn grondig in revisie.
b) Robert Segers en zijn ploeg hebben inmiddels het
buitenschilderwerk afgerond. De goten hebben nu
een fraaier kleurtje en de deuren glimmen je
tegemoet.
c) Bouwbedrijf vd Ven uit Veghel komt o.a.:
- losgeraakt ankerwerk van de stijlen van de
torenspits oplegging ontroesten, behandelen en
met rvs houtdraadbouten terug aanbrengen
tegen de stijlen;
- ingerotte delen van de langstijlen van de toren
aansluitend op het metselwerk herstellen,
losgeraakte ankers ontroesten enz.
- vermolmde muurplaten onder dakvlak en
opleggingen van de kilkeperspanten herstellen;
- kozijntje van dakkapel op dakvlak 17 geheel
vervangen + deurtje daar opnieuw afhangen;
- ladder op uurwerkzolder vervangen;
- gootklossen onder de houten bakgoot
dakvlakken vervangen;
- alle te verwerken houtwerken na bewerking en
voor het in elkaar zetten, algeheel behandelen
tegen houtworm en/of boktor.
Hopelijk snappen jullie het allemaal nog….
d) Leidekkersbedrijf vd Kimmenade uit Helmond
komt tot slot nog loodgieterswerkzaamheden
verrichten.
Een volgende keer meer over deze klus.
Hopelijk blijft het weer gunstig en laten
overmoedigen de steigers met rust, opdat iedereen
normaal zijn werk naar behoren kan verrichten.
Alexa

Rouw-ontmoetingsgroep
De Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven start
10 januari weer met een nieuwe groep.
Tijdens 10 bijeenkomsten hebben nabestaanden de
gelegenheid om onder begeleiding met elkaar over
hun verlies te praten. Wat doet het met je?
Hoe kun jij er voor jezelf het beste mee omgaan?
Enkele reacties van deelnemers zijn:

· “Ik heb de groep als een steunpunt ervaren. Ze
hielp mij bij het rouwen omdat ik mensen
ontmoette die hetzelfde hadden meegemaakt.”
· “Ik kon mijn verhaal vertellen en gevoelens delen,
er werd naar me geluisterd, ik voelde me
begrepen, ik vond herkenning.”
· “Inzicht in mijn rouwproces gaf mij meer rust en
vertrouwen. Wat ik voelde, was ’gewoon’.”
· “De groep gaf mij het gevoel er niet alleen voor te
staan.”
Voor meer informatie kunt u bellen met
Jeanneke de Bot, tel. 040-2531476
José Roestenberg, tel. 040-2547760

V.r.n.r: José Roestenberg en Jeanneke de Bot,
begeleidsters rouwontmoetingsgroep.

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl
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Overpeinzingen

Sporten
Sporten is gezond voor lijf en leden,
voor jong en oud … voor iedereen
eigenlijk!
Dat is nu eenmaal een vaststaand feit en ik sta daar
ook helemaal achter.
Ik heb in mijn leven dan ook bijna altijd wel op een
of andere manier aan sport gedaan.
Maar wat ik nog nooit had gedaan was tennissen.
Dat leek me eigenlijk niet zoveel totdat ik afgelopen
zomer eens samen met een vriendin een baantje
had gehuurd.
Ik kreeg de smaak van tennis te pakken en besloot
serieus op les te gaan.
Een tennisschool werd snel gevonden en enthousiast
begon ik met de lessen.
Heerlijk vond ik het om de ballen die uit het kanon
kwamen terug te meppen. En natuurlijk was ik
apetrots op elke goede slag.
Alleen vergat ik af en toe dat ik niet meer tot de
allerjongsten behoorde en dat kwam me duur te
staan.
De ene hoge bal, die ik beslist wilde hebben, dwong
mij om achteruit te lopen en pats … boem … daar
lag ik op de grond!
Pijnlijk achterste en pijnlijke arm.
Och een beetje gekneusd dacht ik nog en ik
probeerde gewoon verder te spelen. Ik wilde me
natuurlijk niet laten kennen.
Na een minuut of vijf werd het toch een beetje lastig
dus bleef ik aan de kant. Haffeltje ijs op mijn arm
om zwelling te voorkomen.
Ik dacht er zelfs niet aan dat het meer zou kunnen
zijn dan een kneuzing en ging thuis vrolijk verder
met oefenen om mijn arm weer in het gareel te
krijgen.
Pas een paar dagen later zocht ik een arts op, die
mij naar het ziekenhuis door verwees.
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Er werd toch een breuk geconstateerd en ik kreeg
een keurig rood gipsje om mijn arm.
Verplichte vakantie! En voorlopig geen tennis!
Balen hoor, want ik mis het tennissen behoorlijk.
Intussen is het rode gips vervangen door wit gips
van een lichter materiaal, maar dat betekent niet
dat ik m’n arm beter kan bewegen. Ik merk elke
keer weer hoe onhandig dat het is om alles, maar
dan ook alles maar met één hand te doen.
Probeer maar eens om simpelweg een banaantje
klein te snijden met één hand en dan liefst links
wanneer je eigenlijk rechtshandig bent.
Waar ik tijdens mijn val ook achterkwam is dat ik
een staart heb! Wij mensen behoren dus echt tot de
diersoorten! Of zou ik de enige mens zijn met een
staart? Want dat ik hem heb is nu wel zeker, want
anders had ik geen staartbeentjes hebben kunnen
kneuzen toch!
En dat heb ik toevallig wel gedaan tijdens mijn val.
Ook lastig trouwens en vooral in het begin behoorlijk
pijnlijk.
Intussen gaat alles een stuk beter en als het meezit
mag binnenkort het gips van mijn arm verdwijnen.
En dan … dan hoop ik weer opnieuw aan het
tennissen te slaan, maar zal dan beslist iets minder
fanatiek te werk gaan.
Tenslotte wil ik nog heel lang de ballen van me
afslaan. Maar de hoge ballen … die laat ik voortaan
rustig gaan.
Thea.

Oersmakelijk

Deze maand een bijdrage van
Ans van Alst
Bep Olislagers, bedankt dat ik de pollepel van je
over mocht nemen!
Graag wil ik twee recepten uit de Indische keuken
aan jullie voorstellen. Ik heb ze al een hele tijd
geleden geleerd van een Indische mevrouw die
heerlijke Indische maaltijden kan bereiden.
Sindsdien heb ik al vaak volgens haar recepten
gekookt, zij heeft me geleerd een rijsttafel te
maken. Mijn favoriete recepten zijn de Indische
bami en de Ikan Bali.
Indische bami.
Ingrediënten:
- 150 gram uien.
- 2 teentjes knoflook.
- ½ kopje zonnebloemolie
- 300 gram blokjes mager spek
- 1 ons kleine garnalen
- ½ kopje ketjap
(ketjap medja no.1, in witte plastic flacon)
- 250 gram eiermie
- 400 gram gesneden witte kool
- 1 theelepel zout en een theelepel peper
Bereidingswijze:
De uien in ringen snijden en de knoflook persen.
Dit samen even fruiten in de olie, daarna het vlees
toevoegen en de fijngesneden garnalen.
Daarna zout en peper toevoegen, goed doorbakken,
en dan alles ongeveer een half uur laten sudderen.
Daarna de witte kool en de ketjap toevoegen, dit
nog 20 minuten bakken.
Intussen water met een kruidenbouillontablet koken
en de eiermie bereiden.
Daarna alles voorzichtig door elkaar mengen en de
heerlijke bami is klaar!

Ikan Bali (hete vis).
Een makkelijk recept en snel klaar, en heerlijk bij de
bami!
Ingrediënten:
- 1 ½ pond gebakken visstukjes(b.v. kibbeling)
- 100 gram uien.
- 2 theelepels sambal
- 1 theelepel trassie
- ½ kopje ketjap
- 1 teentje knoflook
- 2 tomaten
- 1 kopje water
- ½ kopje olie
- 1 theelepel laos(kruiden)
Bereidingswijze:
De ui fijn snijden, samen met de uitgeperste
knoflook licht bruin fruiten.
Laos, sambal, trassie, ketjap en de gesneden
tomaten toevoegen en even doorbakken tot de
tomaten zacht zijn.
Daarna de stukjes vis en een kopje water
toevoegen, dit samen even laten sudderen.
Eet smakelijk!
Graag wil ik de pollepel doorgeven aan
Hannie Luijkx, zij kan heerlijk koken en
probeert graag nieuwe recepten uit.
Veel plezier en groeten van Ans.

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
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4000 Jaar Oerle (deel 7-1)
Aspecten uit de geschiedenis van Oerle
beschreven in 10 korte opstellen
Door Jacq. Bijnen

100 Jaar heerlijkheid Oerle (1e deel)
Circa een eeuw, namelijk gedurende de periode
1561-1658 was Oerle, ook een heerlijkheid.
De hertog van Brabant bezat veel gronden en
domeingoederen, onder meer de Meierij van Den
Bosch behoorde geheel tot het gebied van het
hertogdom Brabant, wat betekende dat de goederen
en rechten ervan in handen waren van één persoon,
indertijd hertog Filips II. Hij kon een bepaald deel
van zijn goederen, rechten en bevoegdheden
losmaken en ze tegen betaling van een geldbedrag
in leen (doorgaans heerlijkheid genoemd) uitgeven
aan een leenman. De rechten bestreken onder
andere het bestuur en de rechtspraak over de
heerlijkheid. De hertog bleef echter bekleed met het
oppergezag over zijn gehele gebied. De ontvanger
van het leen, de zogenoemde leenman, noemde zich
heer van de heerlijkheid. In het uitgestrekte
domeingoed van het bestuurlijk district Den Bosch
lagen meerdere dorpen die geschikt bevonden
werden om als heerlijkheid te worden uitgegeven.
Waarschijnlijk wegens geldgebrek had de Brabantse
hertog Filips II in 1557 aan de Staten van Brabant
toestemming gevraagd (en gekregen) om een aantal
dorpen in de Meierij als heerlijkheid te verkopen of
te verpanden (met recht van terugkoop). De koper
van het heerlijk goed, de pandheer/leenheer, mocht
de heerlijkheid exploiteren en ermee handelen alsof
het zijn eigen goed was, totdat het koopbedrag aan
hem werd terugbetaald.
Onder meer Oerle - met nog vier dorpen die
ressorteerden onder de bank van Oerle - kwam in de
verkoop. Zo werd het ressort van de bank van Oerle
in vijf afzonderlijke pandheerlijkheden uitgegeven,
te weten: Meerveldhoven, Zeelst, Zonderwijk
(Veldhoven), Blaarthem en uiteraard Oerle. Een
gevolg hiervan was dat de schepenbank van Oerle
uiteenviel in meerdere nieuwe banken (Vessem,
Wintelre en Knegsel bleven hertogdorpen met één
gezamenlijke schepenbank). Elke nieuwe
heerlijkheid kreeg zijn eigen schepenbank.

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

De grenzen van deze heerlijkheden vielen samen
met die van het dorp, vandaar dat ze ook wel
dorpsheerlijkheden werden genoemd.
In een heerlijkheid waren de inwoners verplicht aan
allerlei heerlijke rechten te voldoen, zoals hand- en
spandiensten ten behoeve van de heer, onderhoud
van wegen en waterlopen, het betalen van
heffingen, boetes, jacht- en visrechten, cijnzen, et
cetera. Voorts genoot de heer de inkomsten uit de
houtschat (belasting op houtopbrengst) en uit de
warande (jacht op zowel vliegend als loslopend wild
en de visserij). De handhaving van deze rechten en
eventuele privileges was opgedragen aan een
rechtsprekend college (de schepenen met de heer
als centrale persoon), dat doorgaans voor een jaar
werd beëdigd door de heer of door de schout als
plaatsvervanger van de heer, waarna herbenoeming
mogelijk was.
Al snel bleek dat de uit de Oerlese schepenbank
afgesplitste heerlijkheden te arm waren, een te
gering aantal inwoners hadden en te klein van
omvang waren om een gunstig bedrag aan
inkomsten te genereren, waardoor deze dorpen niet
aantrekkelijk waren voor een geïnteresseerde koper.
In 1560 kwam Oerle (met de hoge, middelbare en
lage justitie, met de houtschat, de warande, vogelen visserije, ceure en breuken) in de verkoop.1)
Op 28 augustus 1561 ging Oerle naar Willem de
Borchgrave. Hij had kort daarvoor al Meerveldhoven
gekocht waardoor nu beide heerlijkheden in feite
werden samengevoegd. Zeelst, Zonderwijk
(Veldhoven) en Blaarthem werden ook al snel
(5 oktober 1562) samengevoegd en kwamen in bezit
van Rodolf van Eyck. (Waarschijnlijk waren Vessem,
Wintelre en Knegsel zo oninteressant voor een koper
dat deze dorpen daarom onderdeel van het domein
van de hertog bleven.)
Hierna volgt een chronologisch overzicht van de
heren (en vrouwe) gedurende de vrij korte periode,
waarin Oerle als heerlijkheid was verpand.

1) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Oud
Rechterlijk archief Oerle en Meerveldhoven, R 293, p.
140-141, (kopie van origineel, geschreven door de
secretaris van Oerle E. Duijtz, d.d. 20 mei 1689).
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Heren (en Vrouwe) van Oerle
De eerste heer van de namiddeleeuwse heerlijkheid
Oerle - gecombineerd met de heerlijkheid
Meerveldhoven - was Willem de Borchgrave. Hij
werd door vererving opgevolgd door zijn nazaten.
De familie de Borchgrave had haar hoofdverblijf in
de stad ’s-Hertogenbosch, waar zij teruggaan tot
circa 1400. De vroegst traceerbare gegevens over
de familie de Borchgrave (Burchgrave) voeren naar
het land van Altena, een streek gelegen tussen Maas
en Rijn, noordelijk van Texuandrie, in het noorden
begrensd door het Land van Gorkum, ten oosten
door de Maas, ten westen door de Biesbosch en ten
zuiden door het Land van Heusden. De naar deze
streek verwijzende familienaam d’Altna komt reeds
voor in aktes van 1145, 1152, 1155 en 1172, en
hierin is sprake van Thierry d'Altena. Op de zegels
van deze charters zijn ook wapenschilden te zien,
namelijk een veld van zilver, beladen met twee
afgewende zalmen van sabel, identiek aan de
wapenafbeelding van de Borchgrave.

Linksboven: Familiewapen De Borchgrave: twee
afgewende zwarte zalmen (of zeebaarzen?) op een
zilveren schild.
Rechtsboven: Rouwschild in de St. Martinuskapel
te Bovelingen. Het wapenschild gehouden door
twee wildemannen, omkranst en omgord met loof,
houdende een knots in de buitenste hand, alles van
natuurlijke kleur (verwijzing naar het gemeentewapen van Den Bosch, waar de familie eeuwenlang
haar domicilie had). (foto: Irène Rijkse-Jansen)

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

zoon van Michiel de Borchgrave (~1580-1630) in de
adelstand verheven en vanaf die tijd heet de familie
de Borchgrave-d'Altena.(De toevoeging d'Altena
refereert aan de oude heerlijkheid Land van Altena.)
In 1616 kocht Michiel de Borchgrave van zijn oom
de goederen van Bovelingen (onder Mechelen/
Marlinne, België), waardoor hij in het bezit kwam
van het kasteel van Bovelingen, om er vervolgens in
1620 te gaan wonen. Zijn hierboven genoemde zoon
en erfgenaam van het kasteel,
Jan Baptiste Everhard, liet in de parochiekerk van
Mechelen-Bovelingen een familiegrafkelder bouwen,
waarin de stoffelijke resten van hem en van zijn
echtgenote werden begraven.
Na de afbraak van de kerk in 1913 kreeg de
deksteen een plaats op het pleintje tegenover de
kerk met de tekst: Graf van de zeer edele en
illustere heren de Borchgrave, gesproten uit het
geslacht van de graven van Altena. De zeer edele en
illustere heer Johannes-Baptista de Borchgrave,
wereldlijke heer van Marlens, Ryckelingen, Pepingen
en Bovelingen alias Scholchoven, die stierf op 22
maart 1684 en zijn zeer edele dame Catharina van
Woelmont hebben deze steen hier geplaatst ter
nagedachtenis van hun voorouders.

De familie de Borchgrave ontleende haar naam aan
de stamvader die als bevelhebber van het fort
ALTEN-AA (aan het oude water of op de oude Maas)
de BORCHGRAEF werd genoemd.
10 mei 1639 werd een telg van dit geslacht,
Jan Baptiste Everhard de Borchgrave (~1615-1684),

jan1.joosten@kpnplanet.nl

Grafsteen de Borchgrave-d’Altena te MechelenBovelingen.
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Het interview

“We kijken tevreden terug op
het afgelopen jaar”
Het is al donker als ik op maandagavond
5 november de deur van Bezoekerscentrum
Toterfout achter mij dichttrek. Het is stil in het
buitengebied. Binnen laat ik twee tevreden
mensen achter. Anet Schoonen en Christ
Schippers hebben zojuist het afgelopen jaar de
revue laten passeren.

Dat bleek wel op Koninginnedag en Hemelvaartsdag.
Het tweetal liep op beide feestdagen de hele dag op
het tandvlees, zo druk was het. Anet: “We hadden in
totaal 250 gasten, mensen zaten zelfs buiten op de
stenen. We hadden niet voorzien dat het zo druk zou
worden. Dat pakken we volgend jaar beter aan.”

Door Ad Adriaans

Anet Schoonen en Christ Schippers
“Het is druk geweest. We hebben er dag en nacht
keihard voor gewerkt, maar we kijken tevreden
terug op het afgelopen jaar.” Anet en Christ zijn
eensgezind als het over het eerste jaar van
Bezoekerscentrum Toterfout gaat. “Als je er aan
begint, weet je niet wat je kunt verwachten”, zegt
Anet.
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‘t Dorpsgenot
Het is een van de leermomenten van het afgelopen
jaar. Na de start op 18 oktober 2011 volgde op
25 november de officiële opening van Gasterij
’t Dorpsgenot. Samen met burgemeester
Jack Mikkers onthulden de deelnemers van
Severinus de naam. “We zijn een bezoekerscentrum.
Hieronder valt het IVN, de VVV, de zorg van
Severinus en de horeca. Alleen het horecagedeelte
heeft de werknaam Gasterij ’t Dorpsgenot”, legt
Christ uit.
Severinus
De samenwerking met Severinus is een schot in de
roos. Christ: “We hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor een periode van
vijftien jaar. Van de eerste groep van elf zijn twee
deelnemers afgevallen. Zij bleken hier minder goed
te passen. De totale groep is inmiddels gegroeid
naar achttien deelnemers. Drie dagen per week zijn
hier zelfs twee groepen aan het werk. Eén in de
horeca, en de andere groep zit in de Severinusruimte. Als er te weinig horecawerk is maken ze
vogelhuisjes, kransen en decoreren ze spiegels. In
de ruimte van de VVV worden deze creaties
vervolgens verkocht. Dat loopt heel goed.” Ook Anet
is enthousiast over de deelnemers van Severinus.
“Veel bezoekers komen speciaal door de week om
bediend te worden door de Severinus-deelnemers.
Regelmatig zien we vaste gasten terugkomen. De
deelnemers herkennen ze inmiddels, dan vinden
beide partijen heel leuk. Toen de deelnemers er
tijdens de bouwvak twee weken niet waren, bleven
ook veel vaste gasten weg.”

Eerste verjaardag
Op donderdag 18 oktober 2012 werd het éénjarig
bestaan gevierd. Voor alle bezoekers was er gratis
gebak. Van de 125 stuks gebak waren er op het
einde van de dag nog maar vier over. “Het was een
succesvolle en leuke dag voor ons”, zegt Christ. Ook
voor de Severinus-deelnemers was het feest. Anet:
“Voor hen hebben we het gevierd met taart, en
natuurlijk hebben we gezongen. Het was een echte
verjaardag voor hen. Daarna moesten ze weer hard
werken, en dat deden ze dan ook.”

Hard werken
Hard werken, dat was het dus het afgelopen jaar.
Zo werd er een terras aangelegd waarop 166 gasten
kunnen plaatsnemen, een oplaadpunt voor
elektrische fietsen, een trap- annex speelveldje, een
aantal speeltoestellen en een parkeerplaats voor
117 auto’s.
Op mooie dagen is het natuurlijk drukker dan op
dagen met slecht weer. “Tijdens de zomer is het
terras goed bezet geweest. Veel wandelaars en
fietsers. Senioren, maar ook moeders met kinderen.
De jeugd kan zich hier prima vermaken”, aldus
Christ. Ook van de mogelijkheid om te lunchen
wordt veel gebruikgemaakt .Anet: “Er gaat geen dag
voorbij dat er niet geluncht wordt. Sinds maart
hebben we een kok in dienst. Op vrijdag, zaterdag
en zondag kan men hier aanschuiven voor een
diner. De zondag liep al vrij snel goed, vooral met
mooi weer. De topzondag tot nu toe was er een met
74 diners. Gemiddeld serveren we op een zondag
20 à 40 diners. De vrijdag en zaterdag is op
reservering. We hebben een menukaart met
verschillende voor-, hoofd- en nagerechten.”

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

Geitenvlees
Een bijzonder gerecht op de menukaart is
geitenvlees. “Dat vind je nergens in De Kempen”,
weet Christ. “Het is heel mals, te vergelijken met
kalfsvlees. Onze kaart wordt regelmatig aangepast.”
De uitspanning wordt regelmatig geadviseerd door
buurman Johan Kootkar. Hij geeft les op de School
voor Horeca van het ROC in Eindhoven. “Johan vindt
het mooi om zijn kennis te delen met ons.” Bijna
ieder weekend wordt er wel een feestje gevierd in
het Bezoekerscentrum. Christ: “De tendens is dat de
mensen steeds vaker in de middag feesten. We
horen dit van meer horecagelegenheden. Zo hadden
we onlangs op een dinsdag een gouden bruiloft van
14.00 tot 20.00 uur. Dit is beter voor ons, en voor
de buurt”, klinkt het tevreden.
Vergaderen
Boven in het Bezoekerscentrum is een
vergaderzaaltje. De ondernemingsraad van het MMC
is hier vaste klant, net als Severinus. Maar ook
ASML hield er al eens een bijeenkomst en
momenteel is Christ contact aan het leggen met
Philips om in het rustige buitengebied van Zandoerle
te komen vergaderen.
Dagprogramma voor scholen
Eind oktober vond, in samenwerking met het IVN,
het eerste kinderfeestje in het Bezoekerscentrum
plaats. Het IVN neemt de activiteit voor zijn
rekening, en ’t Dorpsgenot zorgt voor de frietjes, de
ranja en de koffie. Als het mooi weer is gaat het IVN
met de kinderen bijvoorbeeld naar de grafheuvels,
of ze lopen de Aerdmenneke speurtocht. En er komt
nog meer aan. Christ: “In het voorjaar introduceren
we een dagprogramma voor scholen.
In de voormiddag is er dan een excursie bij
’t Geitenboerke, rond het middaguur wordt er
gegeten en gespeeld, en na de middag is er een
programma van het IVN. Momenteel zijn we in
gesprek met Hoeve Biestheuvel over
dagarrangementen voor groepen vanaf
25 personen.” De komende periode gaat Christ ook
meer bekendheid geven aan het VVV agentschap.
“Veel Oerlenaren weten niet dat we dat hier hebben.
Het is geopend van 9.30 tot 15.00 uur. Men kan er
onder meer folders, routes en IRIS cheques kopen.”
Bezoekerscentrum Toterfout is zeven dagen per
week open, van 09.00 uur tot de laatste gast naar
huis gaat.
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Wijkzuster in Oerle
Aanvragen van zorg:
Hoe zit dat nou eigenlijk?
In de Koers van augustus hadden
we het al over vroeger. Daar
komen we even op terug. Op die
manier kunnen we beter uitleggen
hoe de zorg tegenwoordig
georganiseerd is.
De wijkzuster was voorheen onderdeel van het ‘Wit
Gele Kruis’. Dit waren plaatselijk georganiseerde
groepen die de taak hadden om maatschappelijke
gezondheidszorg uit te voeren. Dat was letterlijk van
de wieg tot het graf. Van consultatiebureau en
moeder-kindzorg, tot het verzorgen van zieken
thuis. Ze was een echte duizendpoot met een zeer
brede en algemene kennis.
Verandering…
In de jaren ’80 en ’90 is de organisatie van de zorg
enorm veranderd. Omdat er technisch meer
mogelijk werd is de zorg geprofessionaliseerd. En als
er meer complexe organisatie en uitvoering
plaatsheeft, wordt het toezicht, de inspectie en het
de kwaliteitswaarborg belangrijker. De zorg moest
efficiënter. De gedachte was dat grote organisaties
goedkoper kunnen werken. Verder werd er een
drempel naar de zorg ingebouwd. Zorg kon alleen
maar geboden worden als er een ‘recht’ en
‘noodzaak’ was. Sinds de 90-er jaren is er het CIZ
(Centraal Indicatieorgaan Zorg). Een onafhankelijke
organisatie die beoordeelt welke zorg, voor hoe lang
noodzakelijk is.
Kostbaar
Zorg wordt uit diverse potten betaald. Ouderenzorg
uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) en gedeeltelijk uit de zorgpremies die
beheerd worden door de ziektekostenverzekeraars.
Omdat er steeds meer zorg uit de AWBZ-pot betaald
wordt komen de grenzen in zicht. In de thuiszorg
merken we dat al heel lang. De afgelopen 10 jaar
zijn we steeds meer beperkt om te doen wat we
nodig vinden. De indicaties werden steeds krapper
en ingewikkelder. We moesten meer doen in minder
tijd. Dit werd ook wel ‘stopwatch zorg’ genoemd.

Op de minuut nauwkeurig bepaalde het CIZ wat wij
wel en niet mochten doen.
Ook wilden de Zorgkantoren die de AWBZ-gelden
beheren een exacte verantwoording van wat wij per
cliënt aan tijd besteden. U wilt niet weten hoeveel
administratie nodig is om een juiste registratie aan
te kunnen leveren. Begrijp me niet verkeerd. Het is
prima om te verantwoorden wat wij doen met
gemeenschapsgeld. Aan de andere kant is het wel
doorgeschoten naar te veel bureaucratie.
Tot slot
Ik merk dat het een heel verhaal aan het worden is.
En ik hoop dat u me nog kunt volgen. Daarom
worden we even duidelijk over hoe het nu werkt:
Voor aanvragen van persoonlijke verzorging en
verpleging moet u bij het CIZ zijn. U kunt ze via
internet bereiken via www.ciz.nl of telefonisch via
0900-1404 en uitleggen wat u nodig heeft. Zij
sturen u papieren toe of u krijgt een huisbezoek
waarbij gekeken wordt naar uw persoonlijke situatie
en zorgbehoefte.
De huisarts, de specialist in het ziekenhuis of de
wijkzuster kan u helpen met het aanvragen van een
indicatie. Zij zijn goed in staat om te verwoorden
wat er aan de hand is en wat u nodig heeft. Dus belt
u ons gerust als u vragen heeft of voor hulp bij het
invullen!
Hoe zit het dan met huishoudelijke verzorging?
Daarvoor moet u bij de gemeente zijn. Over hoe dat
precies in elkaar zit vertel ik in een latere Koers
graag een keer. Want ook hier is best veel over te
vertellen. Maar als u nu al vragen heeft kunt u
natuurlijk contact met ons opnemen. Wij komen
graag bij u op bezoek om het uit te leggen.
Tot gauw! Groetjes van Berry en Vivian.
Berry de Lepper en Vivian Olislagers,
wijkzusters in Oerle. Wij zijn bereikbaar op
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op
( 040-230 84 08 en via
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl.
Onze hulp en advies zijn
gratis (zonder indicatie en
zonder kosten).
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Koffie drinken
Koffie drinken met de Wijkzuster
Met ingang van 21 november zijn Berry
en Vivian iedere woensdag van 10.30 tot
11.30 uur aanwezig in d’Ouw School. Dit
is geen spreekuur, maar gewoon een
gezellige inloopochtend, waar iedereen
van harte welkom is. Om kennis te maken, of
gewoon voor een praatje en een kopje koffie of
thee. We ontmoeten u graag!
Berry de Lepper & Vivian Olislagers,
Wijkzusters in Oerle

RKVVO start Mini-groep

Vaak werd ons gevraagd naar de
mogelijkheden voor kinderen tussen
de 4 en 5 jaar om bij RKVVO te voetballen.
Helaas waren toen onze mogelijkheden
beperkt.
Echter, op zaterdag 3 november zijn we gestart met
een Mini-groep voor kinderen tussen de 4 en 5 jaar.
Onder begeleiding van Fons de Bie zullen deze
jongens en meisjes hun eerste voetbalschreden
zetten in hun voetbalcarrière.
We starten op zaterdagen om 9.00 uur en stoppen
om 10.00 uur.
De groep zal vooralsnog minimaal 5 spelers en
maximaal 10 spelers groot zijn.
Geïnteresseerd of wilt u uw dochter of zoon
opgeven?
Neem dan contact met ons op middels het
contactformulier van het Jeugdbestuur onder:
http://www.rkvvo.nl/2/contact/
Jeugdcommissie RKVVO
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Fysiotherapie voor Oerle
Fysiotherapie in Oerle?
Maatschap Fysiotherapie Heikant heeft met
interesse kennis genomen van het verslag van
de werkgroep ‘Zorg in het dorp’ en wil zich
graag profileren als de Fysiotherapiepraktijk
voor Oerle en wellicht ook in Oerle.
Momenteel maken al veel inwoners van Oerle
gebruik van onze zorg en hebben wij in onze missie
staan dat wij zorg willen verlenen aan het noordelijk
woongebied van Veldhoven en Oerle.
Inmiddels hebben wij al contacten gelegd met de
beide wijkzusters en is er een verkennend gesprek
gevoerd met de heren Martien van der Wijst en
Harrie van der Zanden.
Zodra er meer bekend is over de behoefte aan
fysiotherapie in Oerle, gaan wij kijken of en hoe we
aan die wensen gestalte kunnen geven.
Voorlopig zal dat gebeuren vanuit onze huidige
vestiging aan de Dommelshei 19 in de Wijk Heikant.
Onze praktijk bestaat momenteel uit
12 fysiotherapeuten met veel specialisaties.
Een afspraak maken kan telefonisch, via de
assistente en sinds kort ook online.
Avondopenstelling hebben wij op maandag-,
woensdag- en donderdagavond.
Wij hebben een grote oefenzaal, die naast het
gebruik voor revalidatie ook op bepaalde uren
gebruikt wordt voor fysiofitness. Training op maat
onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Ook door 60+-ers, 70+-ers en zelfs 80+-ers wordt
hiervan gebruik gemaakt
Alle informatie kunt u terugvinden op onze website
www.heikant.nl/fysiotherapie of u kunt een folder
met informatie krijgen bij de wijkzuster (op
woensdagochtend) in d’ouw school.
Op vrijdag 16 november houdt gezondheidscentrum
Heikant een open dag van 16.00 uur tot 19.00 uur
waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Namens Fysiotherapie Heikant,
Michiel Knibbe/Martin van Dam
Dommelshei 19, 5508 VE Veldhoven
( 040-2539665
www.heikant.nl/fysiotherapie

VerVe Vertelfestijn

VerVe viert vijf verenigingsjaren met
Vertelfestijn
Omdat Vertelclub Veldhoven officieel vijf jaar
bestaat, houdt de vereniging het VerVe Vertelfestijn.
Dit weekend kent twee openbare activiteiten: de
‘Vertelavond met sterren in Veldhoven’ op
vrijdagavond 18 januari 2013 en ‘VerVe verrast in
Waalre’ op zondagmiddag 20 januari.
Het eerste evenement is bedoeld voor publiek vanaf
twaalf jaar. Zij krijgt vijf beroeps-vertellers aan het
werk te zien, waarmee VerVe eerder heeft
samengewerkt. Het gaat om Adrie Gloudemans,
Mirjam Mare, Mia Verbeelen, Gottfrid van Eck en
Bea de Groote. Deze vertellers zorgen voor een
avondvullend programma met vrolijke, feestelijke
verhalen. Dat gebeurt in de aula van het Sondervick
College, Knegselseweg 30 in Veldhoven. De zaal
gaat om 19.30 uur open; de Vertelavond met
sterren begint om 20.00 uur. Kaartjes kosten tien
euro in de voorverkoop en twaalf euro aan de zaal.
Een plaats reserveren kan tot en met 18 december
2012 via verve.vertelfestijn@live.nl of 040-2301405.
Na reservering krijgt u het rekeningnummer waarop
u het entreegeld kunt storten. De entreebewijzen
ontvangt u aan de zaal.

Op zondagmiddag 20 januari komen leden en oudleden van de vereniging in actie tijdens VerVe
verrast in Waalre. Dat neemt de club heel letterlijk
door een grote variatie aan verhalen voor jong en
oud. Verrassend genoeg zijn die deels te horen op
plekken waar bezoekers van Het Klooster normaal
gesproken niet mogen komen. Denk maar aan de
kelder, de keuken en het torentje van het
historische ontmoetingscentrum.
De verhalenmiddag begint om 13.00 en duurt tot
ongeveer 17.30 uur in Het Klooster, Hoogstraat 8 in
Waalre. Aan het woord komen onder anderen Judith
Gerritsen, Thea Hogewoning, Tineke Kanen,
Annemarie Legius, Arnout Meester, Lisette
Oosterbosch en Annemarie van der Wal. De entree
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de kosten
wordt erg op prijs gesteld.
Voor meer informatie, zie
www.vertelclubveldhoven.nl
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Uitslag pompoenenplezier

Na veel pompoenplezier zijn door de jury de
volgende winnaars uitgekozen:
Bewerkte pompoenen
· Fam van Bree, Kempke
Halloween
· Fam Eggenhuizen, Oude Kerkstraat
· K.V.O., Zandoerleseweg
· Fam van Bree, Kempke
Geautomatiseerd
· KU HU KU, Hoogeind
Straat/buurt
· Janus Hagelaarsstraat
Horeca

· d'Ouw School, Oude Kerkstraat
Verenigingen
· K.V.O., Zandoerleseweg

Witte nog?

Vorig jaar hebben we een prachtig boek kunnen
presenteren aan de Oerlenaren. Vele complimenten
hebben we mogen ontvangen voor “Witte nog?”.
Mede door het overlijden van bestuurslid Henk
Senders is het even stil geweest rond Stichting
Historisch Oerle. Dit heeft niet ingehouden dat we
ook echt stil hebben gezeten.
Tijdens het maken van het boek waren we ons
bewust van het feit dat vast niet alles in het boek
zou staan, dat was echt een onmogelijke taak. We
hadden een rode draad die we wilden volgen en dat
was “huizen in Oerle en hun bewoners” met het
tijdsbestek van 1900 tot 2000 (ongeveer).
Vele foto’s zijn voorbij gekomen, waarvan een flink
aantal in het archief beland zijn omdat ze niet
helemaal bij het onderwerp hoorden of omdat er
gewoon niet genoeg ruimte voor in het boek was.
Toch zonde om daar niets mee te doen. Zo is het
idee ontstaan om met de trouwfoto’s een
tentoonstelling te vullen. Trouwfoto’s van rond 1900
tot 2000, van (oud) Oerlenaren.

Grootste pompoen
· Janus Hagelaarsstraat
Publieksprijs
· Janus Hagelaarsstraat
Wisselbeker

· Janus Hagelaarsstraat
· C. Kelders van de Sint Janstraat had evenveel
punten. Een plus van de Jury gaf de doorslag aan
Janus Hagelaarsstraat
Van de prijswinnaars onder de families
·
Kinderen Kelders, Hoogeind

We hadden natuurlijk lang niet alle foto’s, maar
Elly en Frans hebben hun best gedaan om er nog
veel bij te verzamelen door Oerlenaren te
benaderen met de vraag of hun trouwfoto gebruikt
zou mogen worden.
Zelf denken we dat we een mooie collectie hebben,
die zeker een tentoonstelling waard is. Deze
tentoonstelling zal in het laatste weekend van
december plaatsvinden in Dorpscentrum
d’Ouw School op 28, 29 en 30 december. Graag
willen we u uitnodigen om te komen kijken naar
“Witte nog? Toen ze trouwden…”.
Heeft u nog een foto die een aanvulling kan
zijn op deze tentoonstelling, dan kunt u deze
tot 15 december afgeven bij:
Frans Loots, Oude Kerkstraat 36.

Tiny Renders overhandigt de wisselbeker aan de
Janus Hagelaarsstraat. Meer foto’s zijn te vinden op
de binnenkant van de kaft.
20

Het verzamelen en innemen van de
trouwfoto’s stopt echt op 15 december.
Namens Stichting Historisch Oerle,
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RABO Verenigingsprijs 2012
Rabobank
Oerle-Wintelre
Rabobank Verenigings Prijs 2012
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.

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

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 pagina hiernaast in te
vullen.
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Wilt u uw stem niet verloren laten gaan en wilt u
snel reageren, kijk dan nu op www.oerle.info en vul
het formulier digitaal in en verstuur het door op de
knop Verzenden te klikken. U kunt het ingevulde
formulier 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 31 december 2012.
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen,
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank
Verenigingsprijs. De drie genomineerden worden
bekend gemaakt tijdens de muziekavond op
zaterdagavond 19 januari 2013 in Dorpscentrum
d’Ouw School. 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 zaterdagavond
19 januari 2013 naar d’Ouw School te komen op
onze muziekavond. 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 nominatieformulier.

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs 2012

Rabobank
Oerle-Wintelre
De bank die Ú kent!

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

Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2012:

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.oerle.info
Na het invullen en verzenden wordt het automatisch verstuurd en krijgt u een bevestigingsbericht.
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 31 december 2012)
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Buurtpreventie in Oerle

Woensdag 31 oktober is er een uitermate goed
bezochte informatieavond over buurtpreventie
geweest. Wilbert Caris van Stimulans gaf via
een presentatie uitleg over en het doel van
buurtpreventie.
Hieruit kwam vooral naar voren, dat buurtpreventie
veel meer inhoudt dan het voorkomen van inbraak,
maar dat ook oog en zorg voor elkaar in de straat en
de buurt een belangrijke rol spelen. En de rol van
zorg voor elkaar zal de komende jaren gezien de
plannen van de overheid een nog belangrijkere rol
gaan spelen. Oerle heeft hierin een voorsprong met
de wijkzuster en het systeem daaromheen.
Buurtpreventie kan dit systeem verder versterken.
Daarnaast gaf de wijkagent Berrie van Heugten een
goede uiteenzetting over inbraakpreventie. Hij liet
via alleszeggende beelden zien, hoe “vriendelijk” wij
zijn voor het inbrekersgilde door onze auto’s en
woningen onafgesloten en onbeheerd te laten.
Daarnaast gaf hij uiteraard goede bruikbare tips om
dat te voorkomen.
Ook kwam duidelijk naar voren, dat buurtpreventie
door en voor de bewoners van de deelnemende
buurt zelf gerealiseerd moet worden. Alleen
medewerking van zoveel mogelijk straat- en
buurtbewoners zal op termijn tot resultaat leiden.
Het motto “door en voor elkaar” lijkt ons hier
helemaal op zijn plaats.
In de uiteenzetting van Wilbert Caris werd duidelijk
gemaakt, dat de organisatie voornamelijk in handen
van straatcoördinatoren moet komen.
Per 25 woningen of minder hebben we een
straatcoördinator nodig. Zij en de bewoners
organiseren dan gezamenlijk met ondersteuning van
bijv. Stimulans en politie activiteiten, geven
nieuwsbrieven uit en coördineren uiteraard de
buurtpreventie in de buurt. Volgens ervaringscijfers
bij andere buurtpreventieprojecten komt dit neer op
+/- 8 uur per jaar. Ons inziens kan dit geen
belemmering zijn om zich hiervoor op te geven.

Op de avond zelf hebben zich reeds een aantal
personen spontaan gemeld om deze taak op zich te
nemen. Uiteraard zijn we daar erg blij mee, maar
dat zijn er nog lang niet genoeg. Daarom het
vriendelijk verzoek aan alle inwoners van de
betreffende buurten nog eens goed na te denken, en
zich alsnog bereid te verklaren deze kleine
vrijwilligerstaak op zich te nemen. Dit kunt u
natuurlijk ook doen in overleg met buurtgenoten.
Mocht zich het probleem voordoen, dat er per straat
of gedeelte van de straat zich meerdere personen
gemeld hebben, dan zullen we dat luxe probleempje
in goed overleg oplossen.
En is er behoefte aan nadere informatie over de
buurtpreventie, dan kun je altijd contact opnemen
met:
Wilbert Caris,
Opbouwmedewerker Stimulans Veldhoven
Tel.: 040-253 34 43
E-mail: wilbertcaris@stimulansveldhoven.nl
Kom je tot de verstandige beslissing om je als
straatcoördinator op te geven, dan kun je dat als
volgt doen :
Door een briefje met naam en adres in de
brievenbus bij d’Ouw School te deponeren met de
duidelijke vermelding, dat men zich opgeeft als
straatcoördinator. Ook kan men dit briefje in de bus
op Welle 32 stoppen.
Daarnaast en bij voorkeur stuur je een e-mailbericht
naar jfavanharen@onsbrabantnet.nl met naam en
adres en met de vermelding, dat men zich opgeeft
voor deze taak.
Gezien alle positieve reacties op de avond zelf zien
wij jullie reacties met vertrouwen tegemoet.
Namens de organisatoren en Wijkplatform Oerle.
Jos van Haren.
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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:

Bert van Eeten, voor zijn bus.
Regelmatig ondersteunen we toertochten voor MTB
evenementen en racefietstochten.
Omdat wij landelijk dekkend zijn kunt u bij ons ook
een pech onderwegpas kopen, daarmee wordt u bij
pech onderweg altijd geholpen, in heel Nederland
door de week in het weekend en in de vakantie van
08.00 uur tot 21.00 uur.
Er zijn pechpassen voor fietsen, elektrische fietsen,
scootmobiels, aangepaste fietsen, elektrische
scooters en bromfiets.
Voor meer info over prijzen en FietsNed gaat u naar
onze website. Nieuwsgierig geworden ?
Kijk dan op: www.fietsned.nl of neem contact op
met mij 06 2184 8165 voor een afspraak.

Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl
Ik ben Bert van Eeten, ZZP-er voor FietsNed
organisatie voor mobiele fietsenmakers over heel
Nederland en werk al bijna 3 jaar als mobiele
fietsenmaker.

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

Wij repareren alle merken fietsen, elektrische
fietsen, scootmobielen, rollators en rolstoelen voor
particulieren en bedrijven en Zorgsector.
Aan huis/werk of op school.
Ook ben ik elke week vrijdags van 13.00 uur tot
14.30 uur op het plein in Oerle (tijdelijk op het
grasveld bij de school).
Via FietsNed behandelen wij ook garantieclaims van
b.v. Blokker, V&D fietsen. En bouwmarktfietsen t.w.
Praxis, Formido en Gamma en ook internetfietsen.
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Presentatie First Lego League

Voor al uw thuiszorg en
hulp in de huishouding,
bel Zorgcentrum Merefelt!
Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.

Thema: Senior Solutions
Op dinsdag 27 november (19.00 uur) is
iedereen welkom in de speelzaal op school om
te komen kijken naar de jaarlijkse presentatie
van het project van de First Lego League. Ook
dit jaar doet basisschool Sint Jan Baptist mee
met de wereldwijd georganiseerde wedstrijd
First Lego League. Er zijn deze keer 2 teams
ingeschreven:
1) FLLoers (First Lego League Oers) en
2) Kids for Quality.
De vorderingen van beide teams zijn te volgen
op Facebook:
(www.facebook.com/kidsforquality.fll en
www.facebook.com/flloers.flloers)
door: Miranda van Vlerken
Naast de normale vakken als lezen, rekenen, taal,
spelling, aardrijkskunde en geschiedenis wil de
school met dit project (dat tot en met half december
gaat duren) de kinderen de juiste afwisseling en
uitdagingen aanbieden die ze nodig hebben om te
groeien in hun persoonlijkheid, zelfvertrouwen en
zelfstandigheid in voorbereiding op het voortgezet
onderwijs. De lessen natuur/techniek, tekenen,
muziek en crea vallen binnen het programma van de
First Lego League.

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

De opdrachten
De eerste opdracht bestaat uit het bouwen en
programmeren van een robot. De robot moet
helemaal uit Lego bestaan en tijdens de wedstrijd
verschillende missies kunnen uitvoeren waarmee
punten te verdienen zijn.
Het tweede deel van de wedstrijd bestaat uit een
project met dit jaar als thema:“Senior Solutions”.
De kinderen gaan voor de ouderen een bepaald
probleem oplossen. Dit probleem hangt samen met
het ouder worden. Om te beginnen zoekt het team
iemand van 60 jaar of ouder om mee samen te
werken. Deze oudere wordt dan de 'Senior Partner'
van het team. Vervolgens wordt aan de senior
partner gevraagd wat de grootste problemen zijn
van het ouder worden. De kinderen mogen daar een
oplossing voor bedenken. Het is de bedoeling dat de
kinderen zelf onderzoek doen naar het probleem en
ook met een gepaste oplossing komen.

Timmer- en Mont agebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909
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Om het thema te verduidelijken is heel groep 8 naar
de ZuidZorg winkel geweest en zijn de Wijkzusters
op school geweest om meer te vertellen over de
problemen die ouderen tegenkomen en waarvoor zij
iets kunnen betekenen. De kinderen hebben
ademloos geluisterd en ook vragen gesteld. Daarna
zijn de groepen zelf aan de slag gegaan om een
eigen probleem uit te werken en een bijpassende
oplossing te bedenken. Daarvoor moeten ze dingen
in boeken opzoeken, internet raadplegen en ook een
echte wetenschapper om advies vragen.

De presentatie
Het derde deel van de wedstrijd bestaat uit de
presentatie van het project. Iedere groep heeft
een eigen naam en logo bedacht. Ze krijgen een
stand ter beschikking (pit area) die ze op hun eigen
wijze mogen versieren en waar zij hun idee mogen
laten zien. Daarnaast mag ieder groepje het project
op een zo origineel mogelijke wijze aan een
deskundige jury presenteren. Naast het
onderzoeken en bouwen van een robot, is ook het
leren werken in teamverband een van de belangrijke
leerpunten van de wedstrijd. Zijn teams sportief
voor elkaar en andere teams, werken teamleden
goed samen, is er een goede balans tussen het werk
wat de kinderen doen en de begeleiding van de
coach?
Het zijn allemaal zaken die meewegen als het gaat
om de beoordeling van het team dat in aanmerking
komt voor de teamwork prijs.
Iedere deelnemer is een winnaar!
De FLL is welliswaar een wedstrijd, maar uiteindelijk
gaat het erom dat teams zoveel mogelijk plezier
maken! Het fun element komt ook zeker terug in het
feit dat veel teams, naast dat ze zich presenteren
met een project en een robot hebben gebouwd, ook
helemaal uitdossen met shirts, maffe hoedjes of
petjes, brillen, etc etc. In sommige regio's is zelfs
een prijs te verdienen als 'beste stemmingmaker' of
voor de mooist ingerichte 'pit area'.
De wedstrijd
Op zaterdag 15 december om 9.30 uur wordt de
regiofinale georganiseerd in Eindhoven (Fontys).
Sint Jan Baptist gaat daar naar toe met twee teams:
1) FLLoers (First Lego League Oers)
2) Kids for Quality
Op de site: www.fll-brabant.nl vindt u meer
informatie over de wedstrijd en de teams van Sint
Jan Baptist. Voorbereidend op deze regiofinale
presenteren de teams zich op 27 november op
school aan ouders, opa’s, oma’s, broers, zussen en
andere geïnteresseerden.

Wat is de FIRST LEGO League?
Wijkzusters op bezoek op school.

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

De FIRST® LEGO® League (FLL) is een wereldwijd
georganiseerde wedstrijd voor jongeren tussen de
9 en 15 jaar. Het doel is de maatschappelijke rol
van techniek en technologie te onderzoeken aan
de hand van verschillende opdrachten. De
opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een
thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende
“Challenge”. De kinderen werken in teams van
maximaal tien deelnemers om de opdrachten zo
goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat
zien tijdens regionale en nationale finales. De FLL
wordt wereldwijd in meer dan 60 landen gespeeld,
door meer dan 200.000 kinderen. Al deze
deelnemers strijden tegen elkaar in hun eigen
regiofinale. De beste teams van de regiofinale
verwerven een plaats voor de Beneluxfinale en
misschien zelfs voor de Wereldfinale.
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Verslagje Walibi
Stichting

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
We zijn op zondag 7 oktober met TCO naar pretpark
Walibi België geweest.
Het weer was best mooi en gelukkig bleef het droog.
Na ongeveer anderhalf uur in de bus, kwamen we in
Walibi aan. Het was heel gezellig in de bus en we
hebben de film; Snowwhite and the huntsman
gekeken. Er waren leuke attracties zoals:
de weerwolf, cobra, flashback en de vrije val.

Het park was niet zo groot en aan het eind van de
dag, hadden we alle attracties wel gehad.
We liepen gezellig met alle meiden van onze oude
klas door het park heen. Het enige nadeel was, dat
ze daar veel Frans praten, dus we konden niet zo
heel veel verstaan.
Maar het was weer een leuke dag uit, met het Tiener
Comité Oerle.
Groetjes Bente ,Robin en Olympia
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Papegaaienpark in nood
Papegaaienpark NOP
Wintelresedijk 51
5507 PP Veldhoven
Tel.: 040-2052772
Fax: 040-2052723
http://www.papegaaienpark.nl/

NOP Veldhoven luidt de noodklok.
Duizenden papegaaien dreigen te verhongeren.
De stichting Nederlandse Opvang voor
Papegaaien (NOP papegaaienpark) in
Veldhoven heeft nog maar voor een week eten
voor haar papegaaien en andere vogels en
dieren. NOP heeft een hoge schuldenlast en
niet of nauwelijks reserves. Gesprekken met
investeerders hebben tijd nodig en die tijd is er
niet. Doordat de bezoekersaantallen na de
vakantie, vooral doordeweeks, sterk zijn
afgenomen, zijn de inkomsten onvoldoende,
waardoor er een ernstig liquiditeitstekort is
ontstaan om nog langer voer te kunnen kopen
voor de vogels, energielasten te voldoen en
olie in te slaan voor verwarming. Gesprekken
zijn gaande met de gemeente Veldhoven, de
dierenbescherming Eindhoven en de bank om
uit deze impasse te komen.

de grondaankoop aangescherpte regelgeving in
verband met aanvliegroutes van het vliegveld en
verandering in het bestemmingsplan hebben deze
geplande uitbreiding onmogelijk gemaakt. De
aangekochte grond daalde drastisch in waarde en
blijkt onverkoopbaar.
Negatieve berichtgeving op TV en tendentieuze
stemmingmakerij in sommige persberichten in het
verleden hebben het park geen goed gedaan.
Hierdoor zijn veel voorheen trouwe donateurs
afgehaakt.
Gezocht is naar een oplossing waarbij het park zou
verhuizen naar een geschiktere locatie, maar deze
plannen zijn dit voorjaar gestrand.
Na het overlijden van de oprichter en drijvende
kracht achter de ideeën van het park, Tonnie van
Meegen, ontstonden er problemen over de richting
en toekomst van het park. De hiermee gemoeide
kosten voor de rechtszaken en het "afkopen" van
arbeidscontracten waren eveneens een flinke
aderlating.
De negatieve publiciteit en het afhaken van de
investeerder hebben er mede toe geleid dat de
overheid de contracten met betrekking tot het
onderbrengen van in beslag genomen dieren bij het
NOP beëindigde. Daarmee is een belangrijke vaste
inkomstenbron weggevallen.
Inkomsten van bezoekers en andere activiteiten
waren net voldoende om het park tijdens deze
zomer gaande te houden.
Er is gezocht naar nieuwe investeerders, maar die
blijken tijd nodig te hebben om de nodige
zekerheden voor het slagen van hun plannen rond te
krijgen. Die tijd heeft het NOP niet om in de
ongunstige wintertijd het hoofd boven water te
houden. In deze periode zijn de inkomsten
onvoldoende om de kosten te dekken. De inzet van
de medewerkers en vrijwilligers is onverwoestbaar,
maar het eten raakt op, de papegaaien zitten in de
kou en het loon van de medewerkers als ook de
onkostenvergoedingen voor de vrijwilligers kunnen
niet meer betaald worden

Op dit moment is er nog maar voor een week
voedsel op voorraad en begint de olie voor de
verwarming van de dierverblijven op te raken. Als er
niet snel financieel wordt geholpen, dreigen de
papegaaien te verhongeren en in de kou te komen.
Om de winter door te komen en de schuldenlast
terug te brengen, is minimaal € 200.000,-- nodig.

Als er geen wonder gebeurt is het afgelopen. De
droom van Tonnie van Meegen om in de steek
gelaten, verwaarloosde en zieke papegaaien een
leven in "vrijheid" te geven, is vervlogen.

De periode tot het einde van 2012 is in ieder geval
nodig om potentiële investeerders de tijd te geven
hun plannen op uitvoerbaarheid te (laten) toetsen
en door te rekenen. Vooral het toetsen aan
bestemmingsplan en het verkrijgen van benodigde
vergunningen vergt enige tijd.
In de afgelopen jaren is het papegaaienpark in
financiële moeilijkheden gekomen onder andere door
een grote investering in grondaankoop en de
aanpassingen aan wettelijke eisen met betrekking
tot milieu en veiligheid. De planning was, in overleg
met de gemeente Veldhoven, om tot uitbreiding van
het park te komen met gelijktijdige renovatie. De na
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spookslot. We hebben ons best gedaan, daarom
hoop ik dat julie het leuk hebben gevonden
Doei Groetjes Pippa.

Schoolnieuws
Elke maand hebben we het
schoolnieuws. Hiermee zetten
we elke keer 2 of 3 klassen
van de basisschool een beetje
in het zonnetje.

Aimee matheeuwsen:
We hadden een auto van pompoenen gemaakt.
En een tent met koffie en thee?
En voor de kinderen ranja.
Jammer dat er dit jaar geen tent was???????
Maar volgend jaar is er wel weer een tent.
Groetjes aimee.

De beurt is nu aan:
groep 5/6
Halloween!
De kinderen in de groep hebben hard gewerkt om
een mooie pompoen te versieren. Ze stonden voor
school in een kraampje. Thuis hadden veel kinderen
de tuin mooi versierd of iets anders gedaan.
Hierover schrijven ze een stukje.
Bas van Hoof:
Bij Halloween had ik hallowiin met just dance dat
was gaaf! Naast het just dancen hadden we ook nog
een schiet tent dat was ook leuk! En tegen over het
just dancen hadden we een tent met: pompoen
pannenkoeken en ranja en pompoen soep wijn en
appelkruimel mjam dat was ook lekker.
Marshmallows waren ook aanwezig. Echt cool. Maar
bij de klimetienelaan hadden ze woord foute met
team pom en team poem daar was het ook leuk.
Sterre van Lieshout:
Bij ons thuis hebben we een vuurtje op gestoken
waar ze marsmellos mochten roosteren en de
kindjes mochten zich verkleden uit kleding uit
anderen landen. Daarbij hebben we het liedje
hallowereld op gezet en vlaggen gemaakt ,ook
pompoenen hoofden gemaakt met een gezicht erop
zoals een chinees en dan een chinees jurkje eronder
leuk hé. Maar wat nog leuker was, dat was dat we
mensen ook hadden laten schrikken. En zo hebben
wij altijd ons plekje op helloween! GR. Sterre.
Pippa Slaats:
Wij hadden een heks gemaakt met een ketel erbij.
Er zaten een paar kinderen in de ketel. Zielig he, of
niet. Maar er zaten ook nog 2 spoken erbij.
Ik heb ook nog gespeelt op mijn viool.
Kende je het liedje het was het liedje van het

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

www.dpgveldhoven.nl
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Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dpgveldhoven.nl

Sanne Tholen:
Bij onze school werden pompoenen kapot gemaakt
van heel kinderen zelfs stond et in de krant ’s nachts
om 3.uur was de kraam omgegooit het alle leukste
de vont ik de vliegers en bij de boeren bont was
een heksen kring en een heks deed aan balet
groetjes sanne
Marc Whitrick
Wij hadden in onze straat woordfeud gedaan. Ik
zelf Marc Whitrick heb het niet gedaan, maar het
zag er leuk uit. Het zag er leuk uit met alle lampjes.
Er waren hoge scores gescoord.
Dat zag ik wel. De hoogste score die ik heb gezien is
van mevr. Heezen, 108 punten
Gr. Marc
Hier nog Halloween in beeld:

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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Uitslag kleur/knutselplaat van oktober 2012;
“trick-or-treat”
Dit keer was ik heel nieuwsgierig naar onze
prijswinnaar van de maand. Haar naam,
Estelle Winthagen, kwam me heel bekend voor
vanwege het feit dat ze de St. Jan Baptist had
aangedragen voor de actie Lightwise van Veilig
Verkeer Nederland. Ik wilde wel eens weten wie die
leerling uit groep 5/6 was. Ik had dat natuurlijk al
kunnen vragen aan Juf Rachel en Juf Ans, maar ik
laat me liever verrassen.
Zo gezegd zo gedaan ging
ik op weg naar de
Strijpsebaan nr 3. Toen ik
Estelle van 9 jaar jong zag,
herkende ik ze wel.
Voordat ik iets kon vragen,
begon ze meteen te
vertellen dat haar beste
vriendin Pippe is en haar
beste vriend Mart. Dat ze
twee huisdieren hebben.
Een varken met de naam
Rudy en een hond met de
naam Duke. Er lopen op
het terrein ook nog
paarden, nog meer
honden, pauwen, duiven
en eenden rond. Die zijn
niet van hen, maar van
buurman ome Piet en ome
Bert.
Ze woont niet alleen in
huis, maar met zus
Pebbles -13 jaar, moeder
Bianca - 41 jaar en vader
Fred - 47 jaar. Haar vader
was de dag ervoor jarig en
ze vertelde dat ze een leuk feest hadden gehad en
een chocoladebol had gegeten….jammie!! Helaas
voor mij was er geen over…
Mama Bianca werkt 5 dagen in de week bij
Severinus en Fred werkt bij het bejaardenhuis
Merefelt. Omdat haar ouders allebei een 40-urige
werkweek hebben, blijft ze tussen de middag bij
oma Riek en opa Sjaak.

Die wonen tegenover de Rabobank.
Estelle haar lievelingskleuren zijn rood, zwart en wit.
Spruitjes en rode kool vindt ze vies, maar aardbeien
vindt ze héél lekker!
Intussen heb ik even de tijd om een slok van mijn
koffie te pakken en zie ik dat, als ze zo doorgaat, ik
heel snel door mijn vragen heen zal zijn.
Als ik vraag of ze altijd zo’n
kletskous is zegt ze “nee,
maar ik heb niet lang
geleden het vorig interview
gelezen en
weet al wat
je allemaal
gaat
vragen.”
Dat gezegd
gaat ze weer
vrolijk verder!
Ze zit ongeveer 2 jaar op
tennis en heeft al 2 bekers
gewonnen. Een keer is ze
2e geworden en op een
recent toernooi is ze “King
of the Mini’s – dus 1e”
geworden. Vol trots laat ze
de bekers aan me zien.
Keigoed Estelle!! Je wordt
een toppertje! Uiteraard
komen die bekers niet
zonder dat er wordt
getraind. Dat doet ze op
maandag bij Juf Iris bij
tennisvereniging De Korrel
en op dinsdag en
donderdag bij Juf Esther.
Juf Esther van Liesveld
heeft een eigen tennisschool in de Heiberg in
Veldhoven. Ze heeft twee soorten training;
techniektraining en conditietraining. Ben even kwijt
bij wie ze wat doet, dat ging even te vlug aan me
voorbij. De wedstrijdjes worden altijd in het
weekend gespeeld. Laatst hadden ze een
pannenkoektoernooi.
Ik was al bang dat ze in plaats van een bal met een
pannenkoek speelde, maar er werd me verzekerd
dat de pannenkoek alleen in de maag terecht was
gekomen.
Naast tennis heeft Estelle nog meer hobby’s. Hoewel
ze het zelf nooit heeft gespeeld zou ze graag
basketballen. Maar je kunt natuurlijk niet alles, dus
houdt ze het bij knutselen en sieraden maken.
Wat ik niet had verwacht is dat ze op z’n tijd
doodskoppen ook leuk vindt…en enge films van
12 jaar en ouder. Halloween past
uiteraard precies in haar straatje!
Lekker griezelen!! Verbaasd me
trouwens niet dat ze geen schrik heeft
voor spinnen en ratten. Als de spinnen
tenminste niet oversized zijn…haha.
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Tussen al het getennis, leren en knutselen luistert ze
graag naar muziek van Pink en het liedje “Starships”
van Nicky Minja. Pink zegt me wel iets, maar Nicky
Minja…ik loop echt een generatie achter. Estelle
heeft ook nog tijd om tv te kijken. Ze kijkt dan naar
Hotel 13, GTST en Ik Hou van Holland. Dat laatste is
een programma waar ik ook graag naar kijk. Maar
we hebben nog iets meer in het gemeen. Net zoals
ik verzamelt ze ook mineralen/half edelstenen. Maar
ook schelpen, trofeeën en geld. Als ze het tennis vol
blijft houden en nog beter wordt dan dat ze al is,
dan komt ze nog wel in de top-10 van de rankings…
dan kan ze nog meer geld verzamelen!
Bedenk me net dat we met tennis nog een
gemeenschappelijke interesse hebben. Maar dat
vertel ik je nog wel een keer als je wilt Estelle.

Wij zijn boos op de stoute jongens!
Ik vind het helemaal niet leuk dat de pompoenen
stuk zijn en je moet de politie bellen.
Het zijn hele stoute jongens!
Bart
Het is heel zonde want de kinderen hebben er heel
hard op gewerkt en iemand maakt het gewoon
kapot.
Carmen
Ik vind het helemaal niet leuk en de jongens moeten
in de gevangenis want ze hebben de pompoenen
kapot gemaakt.
Ik ben echt heel boos.
Willemijn

Na al het gebabbel van Estelle, krijgt mama Bianca
het laatste woord. Als antwoord op mijn laatste
vraag zegt ze dat Estelle best verlegen is, altijd een
beetje de kat uit de boom kijkt, maar ook dat ze een
beetje een deugniet is. Nou, dat verlegen…daar heb
ik niets van kunnen merken! We hebben gezellig
zitten kletsen en ik heb nog niet één keer zo weinig
zelf hoeven te vragen!
Bedankt voor het interview
en veel plezier met je prijs.

De vernielde pompoenenkraam van de
kinderen van basisschool St. Jan Baptist.

VELDHOVEN (OERLE)
Tel. 040 - 205 52 00
www.kappervanderlooy.nl
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Knutselen; kleur en prik/knip uit
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 26 november 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 november 2012’ en druk de pagina af.
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2012

2013

Met ingang van woensdag 21 november:
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

Januari
3
13
18

TCO: Activiteitenmiddag
St. Jeugdbelangen: Snerttocht

20

VerVe Vertelfestijn; aula van het
Sondervick College, Knegselseweg 30
Nieuwjaarsbijeenkomst + uitreiking
Rabovereningingsprijs in d'Ouw School
TCO: Dagje in de sneeuw

23

Intocht Sinterklaas en sintviering mmv
de harmonie
Iedere woensdagochtend:
Koffie drinken met de Wijkzuster
Ophalen plastic afval + groene kliko

Februari
9 t/m 12
15

Carnaval
TCO: Voorjaarsactiviteit

24

Ophalen oud papier

Maart

26

KVB: Sinterklaasviering

22

27

Presentatie Project First Lego League op
de basisschool
KVO: Sinterklaasavond, om 19.30 uur in
d’Ouw School
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School

19
November
18
21

28
28

TCO: Info-avond Braderie

April
7

TCO: Braderie

Mei
Juni

December

7+8

Boergondisch Oers

22+23

TCO: Tieners4Tieners

5

Sint komt op bezoek bij de basisschool

7

Ophalen plastic afval + groene kliko

Juli

8

Rijvereniging St. Jan: Ophalen oud-ijzer
(binnen en buiten de bebouwde kom)
KVB: Doe-avond kerst

28 t/m
9 aug

KVO: Kerststukjes maken, om 19.30 uur
in d’Ouw School
Chant’Oers: concert in Maxima Medisch
Centrum
KVB: Kerstviering

8 t/m 11

TCO: Bivak

24

TCO: Afsluitingsfeest

10
12
16
17
19

Opening dorpsplein/Kerstmarkt/
kerstconcert Harmonie St. Cecilia om
18.00 uur
KVO: Kerstviering, om 19.30 uur in
d’Ouw School
Ophalen plastic afval + groene kliko

19
21
21

Sint in Gasterij ‘t Dorpsgenot (13.30 uur 16.00 uur)
Ophalen oud papier

22
28 t/m 30

SHO: fototentoonstelling van bruidsparen
in d'Ouw School.
Witte nog? Toen ze trouwden...
vrijdag : 14.00 tot 20.00 uur.
zaterdag : 10.00 tot 18.00 uur.
zondag : 10.00 tot 18.00 uur.

De volgende kopijdatum is

26 november 2012
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Vakantieprogramma

Augustus

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

Hierboven de winnaar van Pompoenenplezier 2012: de Janus Hagelaarsstraat

