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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 

Druk & technische realisatie 

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

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Colofon 

de Run 5429 
Postbus 407 
5500 AK Veldhoven 

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

Verschijningsdata 2012 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

10 29-10-2012  46 (14-11-2012) 

11 26-11-2012  50 (12-12-2012) 

Verschijningsdata 2013 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 31-12-2012  3 (16-01-2013) 

2 28-01-2013  7 (13-02-2013) 

3 25-02-2013  11 (13-03-2013) 
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De wandeling 

Liberation Route 

De Liberation Route laat u beleven wat zich in 
1944 en 1945 afspeelde in Noord-Brabant, 
rondom Arnhem en Nijmegen en op de Veluwe. 
Op 75 locaties in de wijde omgeving liggen 
veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op 
iedere luisterplek is een hoorspel te 
beluisteren over de indrukwekkende 
belevenissen van één of meerdere personen in 
de jaren 1944-1945. De verhalen van die 
plekken kunt u beluisteren via  
0900 - 54 23 728 of ter plekke gratis 
downloaden. 
 
De Liberation Route volgt het pad dat de 
geallieerden bewandelden tijdens de bevrijding van 
Europa. De route begint bij Normandië en loopt via 
Noord-Brabant, Nijmegen, Arnhem en de Zuid-
Veluwe richting Berlijn. Deze gebieden speelden aan 
het einde van de Tweede Wereldoorlog een hoofdrol 
op het wereldtoneel. 
Om Nederland te bevrijden startten de geallieerden 
in september 1944 Operatie Market Garden. 
Operatie Market Garden was de codenaam voor het 
enorme, geallieerde offensief in september 1944. 
Het bestond uit grootschalige luchtlandingen 
(Market) en een grondoffensief vanuit België, door 
Noord-Brabant, richting de grote rivieren (Garden). 
Britse, Poolse en Amerikaanse luchtlandingstroepen 
zouden de bruggen over de Nederlandse rivieren 
innemen. Daarna moesten grondtroepen via deze 
bruggen snel doorstoten naar het IJsselmeer. Zo 
zouden de Duitse troepen in het westen van 
Nederland worden afgesneden en konden de 
geallieerden doorstoten naar het Ruhrgebied, het 
industriële hart van Duitsland. Uiteindelijk werd de 
vrijheid herwonnen. 
 
Start wandeling 
De Liberation Route is geen 
kant en klare route. Op 
bijzondere locaties liggen 
veldkeien. Afhankelijk van 
uw interesses kunt u zelf 
een route samenstellen.  

Een overzicht van een aantal routes met een selectie 
van de luisterplekken, gemaakt voor wandelaars, 
fietsers en automobilisten, vindt u op 
www.liberationroute.com 
 
Een aardige route om mee te beginnen is wellicht 
het OLAT Airborne Wandelpad. 
Dit pad loopt via Lommel – Bergeijk – Valkenswaard 
– Waalre – Eindhoven – Best – St. Oedenrode – 
Veghel – Zeeland – Grave – Overasselt – Mook – 
Groesbeek – Beek – Driel – Doorwerth – Oosterbeek 
– en eindigt in Arnhem. 

Zoveel jaar na operatie Market Garden voert het 
Airbornepad de wandelaar langs talloze plekken die 
deze geallieerde opmars in herinnering brengen: 
kleine en grote monumenten; militaire 
begraafplaatsen; oorlogs- en bevrijdingsmusea en 
niet te vergeten al die bruggen waar zo zwaar om is 
gevochten. Het Airbornepad verschaft ook puur 
wandelplezier. Het doorkruist oude 
boerenlandschappen, prachtige beekdalen, 
heidevelden en stuifduinen, weidse uiterwaarden en 
beboste stuwwallen. Het komt langs historisch 
stedenschoon en industrieel erfgoed. En in de 
voetsporen van de bevrijders krijgt dit alles nog 
eens extra betekenis. Dit wandelpad is 220 km lang 
en daar moet je dus efkes de tijd voor nemen. 
 
Deze route is verkrijgbaar op; 
www.olat.nl/wandelpaden 
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De Koers van Oers voor de 
Koers van Oers. 
Een mooie titel voor een 
mooi evenement. 
 
Tijdens de redactievergadering van de Koers van 
Oers werd er gevraagd wie er mee wilde fietsen 
tijden de kermiszaterdag voor Team King. Vorig jaar 
hebben man Ger en zoon Wouter gefietst en 
natuurlijk wilde ik dat niet over me heen laten gaan. 
Ik gaf aan dat ik graag mee wilde fietsen en samen 
met Wim en als coach Ine zouden we de uitdaging 
aan gaan! 
 
Wim belde later op met de mededeling dat er alleen 
dames- en herenteams konden inschrijven. Dochter 
Sarah was snel gevraagd en ze was enthousiast. 
Nog voordat Wim de telefoon oplegde was het 
damesteam van de redactie van de Koers op dat 
moment een feit. 
Ger zou net als vorig jaar voor de Oerse Bikers 
fietsen, hoe mooi kan het zijn…wij als gezin fietsen 
voor andere gezinnen met een vreselijke ziekte: 
Kanker. 
 
Helaas moest Ger met een gebroken sleutelbeen 
afhaken, hij was gevallen met…..tja, mountainbiken. 
Er waren niet zoveel teams als vorig jaar en met de 
6 dames (waarvan ik toch ruim de oudste van ben) 
begonnen we aan de strijd. Mede door onze super 
coach Ine Loijen werd 
het een groot succes. Ze 
stimuleerde, gaf de tijd 
goed aan en er werd 
tactisch gespeeld. Sarah 
had op het einde toch 
iets meer kracht over en 
ze werd als laatste voor 
de sprint ingezet. Het 
resultaat mocht er zijn, 
we wonnen al onze 
races en mochten de 
trofeeën mee naar huis 
nemen. 
 
 
We hebben het graag gedaan voor Team King!! 
Marlein van de Wiel  

Het recept komt deze keer van Bep Olislagers. 
 
Na de pollepel van Ria Verbaant ontvangen te 
hebben, die 2 heerlijke taartrecepten in de koers 
heeft laten plaatsen en mij bestempelt als een echte 
soep-terrine [trien], kan ik natuurlijk niet anders 
dan een paar soeprecepten geven. 
 
Inderdaad, ik ben dol op soep en die staat bij ons 
dan ook vaak op tafel. Deze soep is heel simpel, snel 
klaar, boordevol vitaminen en nog lekker ook. 
 
TOMATEN-PAPRIKASOEP. 
 
Ingrediënten: 
 
* 4 rode paprika’s 
* 1 pond kleine trostomaten 
* Knoflookolie 
* Ras el hanout rouge 
 
Bereidingswijze: 
 
Verwarm de oven voor op 225 graden. 
Snijd de paprika’s en de tomaten in stukjes. Gebruik 
kleine trostomaten, deze zijn veel zoeter en 
smakelijker dan gewone tomaten. 
Doe ze in een ovenschaal. Strooi er rijkelijk ras el 
hanout poeder op. Dit is een marokkaanse mix van 
diverse kruiden. 
Giet er dan ruim knoflookolie op. Heb je geen 
knoflookolie, gebruik dan gewone olijfolie en doe er 
een stuk of 4 teentjes verse knoflook bij. 
Zet de schaal zonder deksel 35 minuten in het 
midden van de oven. 
Doe het mengsel in een pan. Giet er wat 
groentebouillon bij [niet teveel, de soep moet dik 
blijven].  
Kook even door en pureer hem dan met de 
staafmixer. 
Ziezo, de soep is klaar. 
 
Als je niet op de lijn hoeft te letten,kun je er nog 
een klein scheutje room door roeren. 
 
Aan wie geef je de pollepel door? 
De pollepel geef ik door aan Ans van Alst.  
 
Waarom aan haar? 
Ans heeft een groot gezin en kookt graag en 
vaak voor grote gezelschappen dus. Vooral haar 
Indische nasi schijnt erg speciaal te zijn.  
Dus Ans…dan weet je wat je te doen staat! 
Veel succes. 
 
Groetje, Bep 

Oersmakelijk Koers van Oers Wielerkoers 
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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 

 
 
 
 
Beste muziekliefhebbers in Oerle 
 
Het programma van de harmonie zit nog erg 
vol voor dit jaar. In deze uitgave willen wij 
samen met u, vooruitblikken wat u nog mag 
verwachten voor de komende maanden. 
 
In het voorjaar is de harmonie in Oerle, Kelen, 
Heikant en het Look rondgegaan met potgrond, 
maar voor het najaar staat de verkoop van 
winterviolen voor de deur. Voor u een makkelijke en 
voordelige manier om de tuin en de terraspotten te 
verversen met nieuwe bloemen, winterviolen. Let u 
op zaterdag 27 oktober want dan komen wij bij aan 
om de bloemen aan te bieden. 

Op zondag 4 november kunt u naar een concert 
komen luisteren, dat Harmonie Sint Cecilia verzorgt 
samen met de Koninklijke Harmonie Deurne 
uit….natuurlijk, Deurne. Voor Deurne een belangrijk 
concert, want die gaan in het najaar op concours. 
Voor Sint Cecilia een gelegenheid om weer eens de 
puntjes op de i te krijgen. Het concert vindt plaats in 
Art4You, de muziekschool van Veldhoven. 
 
Op zondag 18 november zijn wij met z’n allen in 
volle verwachting van onze goedheilig man. 

Voorblik op het programma 

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, 
samen met de harmonie en vele kinderen en ouders. 
Het is altijd weer spannend in wat voor voertuig 
onze beste Sint telken jaren weer wordt 
binnengehaald. Het paard staat te trappelen, maar 
daar staat inmiddels de schimmel al op. 

Dan loopt het een beetje tegen Kerst aan. 
Zondag 16 december mag bij u in de agenda omdat  
u naar de 1e Oerse Kerstmarkt mag. Sint Cecilia 
geeft dan weer het jaarlijks Kerstconcert, maar dit 
jaar hebben de harmonie en diverse andere 
verenigingen gedacht het wat meer “smoel” te 
moeten geven.  
Als het plein straks klaar is, is het een mooie 
gelegenheid om er al eens een evenement te 
houden. In een mooie Kerstsfeer is het de bedoeling 
dat u samen met de rest van Oers toch een beetje 
het goede gevoel voor de Kerstavond ervaart. 
 
U begrijpt dat een en ander nog wel gedetailleerder 
in de kranten en op borden wordt aangekondigd. 

Concert Chant’Oers met Tottumet 
 
Op zondagmiddag 4 november geeft Chant’Oers 
een concert met Tottumet uit Wintelre. Het begint 
om 15.00 uur in d’Ouw School en de toegang is 
gratis. In het voorjaar was Chant’Oers al eens in 
Wintelre te gast. Het wordt een leuke muzikale 
middag vol verrassingen. 

jan1.joosten@kpnplanet.nl 

Concert Chant’Oers 
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Herfst 
 
Nu is de herfst toch echt 
gekomen. 
We wilden het eigenlijk niet, want 
we hadden zolang moeten 
wachten op de zo gewenste zomer.  
En gelukkig, we hebben nog lang kunnen nagenieten 
van een zomer die eigenlijk wel wat laat begon naar 
onze zin, maar nu is die echt voorbij.  
Ikzelf heb mijn hemdje intussen al weer 
aangetrokken en ook blote benen zijn voorlopig 
verleden tijd.  
Lange broeken komen weer te voorschijn en truien 
en dikkere jassen mogen voorzichtig weer geshowd 
worden.  
Och, in het herfstzonnetje kun je natuurlijk nog wel 
op een of ander terrasje genieten, maar de 
zomerkleertjes kunnen toch echt wel de kast in tot 
volgend jaar.  
De natuur maakt zich duidelijk op om in rust te 
gaan.  
 
Op stille plekken in bos of park zie je eekhoorntjes, 
die ijverig bezig zijn met noten verzamelen om toch 
vooral met voldoende voedsel de winter door te 
kunnen komen.  
En de meeste trekvogels zijn vertrokken naar 
warmere oorden. 
Alleen al het woord herfst doet ons er ook aan 
denken dat de winter langzaamaan in aantocht is.  
 
Gelukkig is het nog niet meteen zover en kunnen we 
eerst nog genieten van al het moois dat dit seizoen 
te bieden heeft. 
Want het herfstseizoen is natuurlijk wel 
indrukwekkend door al die kleurige bladeren 
waarmee een prachtig tapijt op onze wereld gelegd 
wordt.  

Overpeinzingen 

En niet te vergeten de sprookjesachtige 
paddenstoelen, die ons doen denken aan kabouters 
en elfen. En ons terugbrengen naar de tijd dat we 
nog in sprookjes geloofden! 
Sprookjes … zouden ze nog bestaan? 
Kennen onze kinderen en kleinkinderen nog de 
sprookjes die ons vroeger verteld werden? 
 
De herfsttijd met zijn kortere dagen en langere 
avonden zijn bij uitstek geschikt om al die sprookjes 
weer tot leven te laten komen door ze te vertellen 
aan een ieder die ze nog niet kent en wellicht komen 
dan nieuwe sprookjes tot leven. 
Herfsttijd … een tijd om bij de kachel te genieten 
van een kom warme chocolademelk en een groot 
sprookjesboek op de schoot en kinderen die 
luisteren naar verhalen die ze nog nooit eerder 
hebben gehoord. 
 
Ik wens een ieder een heel fijne herfsttijd toe.  
 
Thea. 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

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

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

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

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk: 
Weekeinde van 20 – 21 oktober 2012: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
 J. van Doorn (Convocamus). 
 
Weekeinde van 27 – 28 oktober 2012: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
 J. van Doorn (The Unity). 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
 J. van Doorn. 
 
Allerheiligen – Allerzielen: 
do 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
vr  19.00 uur: Herdenking van alle overleden 
 parochianen van de afgelopen 2 jaar 
 door de Avondwakegroep (’t Koraal). 
 
Weekeinde van 3 – 4 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
 J. van Doorn (St. Janskoor). 
 
Weekeinde van 10 – 11 november: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn. 
zo   9.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn (Convocamus). 
 
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). 
 
Pater Malaka is van 16 oktober t/m 21 november op 
familiebezoek in India. De vieringen binnen de 
parochie H. Drie-eenheid worden opgevangen door 
pastor J. van Doorn. Wij wensen de pater een fijne 
vakantie in zijn thuisland! 
 
Deken R. Wilmink – administrator 
Na alle meer dan uitvoerig beschreven en besproken 
berichten omtrent pastoor Donders is deken 
R.Wilmink uit Eindhoven recentelijk door de bisschop 
benoemd tot administrator van onze parochie.  
Alle officiële documenten en beslissingen, die 
normaliter tot de taak van de pastoor gerekend 
worden, zullen nu door hem worden getekend en/of 
besloten. Slechts zeer incidenteel zal hij in een 
viering voorgaan, maar ook in Eindhoven-Zuid is 
voor hem genoeg werk voorhanden. 
Tevens probeert hij het fusieproces tussen de drie 
Veldhovense parochies: H. Drie-eenheid (H. Caecilia 
en St. Jan de Doper), H. Lambertus en Christus 
Hovenier (H. Jozef, H. Willibrordus en St. Maarten) 
weer vlot te trekken.  

De parochie Parochieberichten: 

Overleden: 
† Jos Tonino  72 jaar 
† Toos van Aaken – Liebregts 83 jaar 
† Henk Tillemans  71 jaar 
† Tiny Essers  76 jaar 
† Adri Slaats  78 jaar 
† Jan Kerkhof  85 jaar 
† Alda vd Oetelaar – Smulders 74 jaar 
† Harrie Tholen  56 jaar 
† Henk Senders  72 jaar 
† Anna van Dooren – Dekkers 87 jaar 
† Thomas van Dooren  22 jaar 

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 
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St. Jan de Doper: de kerkdeur blijft 
toch nog even open…  
 
Op zondag 24 juni werd behalve het 
patroonheiligenfeest ook het eeuwfeest van de 
kerk gevierd. Op zondag 8 juli werd de 
noodklok geluid over de sluiting van dezelfde 
kerk per 25 november a.s. In het weekend van 
4 en 5 augustus werd het bericht voorgelezen 
over het uitstel van de sluiting. 
 
Op twee zaterdagen in juli was Mgr. R. Mutsaerts 
plaatsvervangend voorganger in de kerk in Oerle.  
Een delegatie van het parochiebestuur  
H. Drie-eenheid heeft de gelegenheid aangegrepen 
om nadien tijdens twee gesprekken de grote onrust 
onder de parochianen over de afgekondigde 
kerksluiting per 25 november duidelijk onder de 
aandacht van de hulpbisschop te brengen. De 
schriftelijke reacties, die het parochiebestuur van 
parochianen had ontvangen naar aanleiding van het 
onzalige bericht van 8 juli, heeft de bisschop ter 
informatie en overweging meegekregen.  
Volgens de bestuursleden waren het open en 
constructieve gesprekken en samen werd 
vastgesteld dat de kerksluiting niet op 25 november 
a.s. zal plaatsvinden. Een exacte datum of termijn 
voor de definitieve sluiting werd echter niet 
genoemd, maar vermoedelijk betekent uitstel nog 
géén afstel.  
 
Wij blijven echter nog een sprankje hoop houden dat 
de bisschop gevoelig is voor het argument dat je het 
hart van een kerkdorp met zoveel tradities niet zo 
maar aan de kant kunt schuiven. Het is moeilijk te 
geloven dat op 24 juni hier geen St. Janstrossen 
gewijd zullen worden en ook het gilde zal zich in een 
andere kerk als een kat in een vreemd pakhuis 
voelen. Ook de bewoners van de Severinusstichting, 
die hier al heel veel jaren komen, wordt iets 
ontnomen.  
 
Wekelijks zijn de kerksluitingen in de regiokranten 
te vinden en overal zijn er verdrietige en boze 
parochianen die hun kerk willen behouden.  
De kerkbetrokkenheid daalt echter sterk en dat 
heeft meerdere oorzaken. Door alle negatieve zaken 
zakt de motivatie van de vele kerkvrijwilligers en 
niemand vindt het plezierig om zich steeds te 
moeten verdedigen voor zaken waar hij/zij totaal 
geen vat op heeft.  
 
Men is op zoek naar de gemeenschapszin en dat 
moeten we er vooral in proberen te houden! 
 
Alexa  
 

Nieuws St.Jan de Doper 

Maria en de engelen slaan hun 
vleugels uit. 
 
De St. Jan de Doperkerk is een Rijksmonument en 
al enkele jaren staat op het rapport van 
Monumentenwacht, die in opdracht van de 
Rijksmonumentenwacht iedere  
2 jaar een keuring komt doen, dat er olm/
houtworm/meutel in de engelen op het altaar en in 
het Mariabeeld zit. 
Door de adviseur van 
het Bouwbureau van 
het bisdom werd een 
offerte op- en 
rijkssubsidie 
aangevraagd om deze 
beelden te laten 
restaureren. De 
bisschop heeft enkele 
maanden geleden de restauratie goedgekeurd en de 
rijkssubsidie is voor 65% van de kosten toegekend.  
 
Maria en de engelen worden in Montfort 4 weken in 
een speciale quarantaineruimte geplaatst waaruit 
alle zuurstof wordt onttrokken, zodat de houtworm 
geen overlevingskans meer heeft. Daarna worden de 
beelden naar een houtsnijder in België gebracht, die 
de nodige reparaties zal moeten verrichten. De 
vleugels van de engelen hebben inmiddels grote 
kieren en Maria lijkt bijna een softenonhandje te 
hebben overgehouden.  
Zodra dit werk  
is afgerond, gaan de beelden op transport naar 
restaurator Bert Strik die  
de kleuren zal retoucheren of bijwerken. Het  
is de bedoeling dat Maria en de engelen met 
Kerstmis weer terug zijn van hun tijdelijke rondreis.  
 
Alexa    
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Aspecten uit de geschiedenis van 
Oerle, beschreven in 10 korte 
opstellen 
Door Jacq. Bijnen 
 
700 JAAR VRIJHEID OERLE 
Vrijheid Oerle 
 
De Oerlenaren kunnen zich ook verenigen om te 
herdenken dat 700 jaar geleden vrijheidsrechten 
werden toegekend. 
Tussen 1195 en 1468 begunstigde de hertog 
veertien plaatsen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 
- waaronder Oerle - met het privilege van vrijheid. 
Het verlenen van dit voorrecht wordt door  
sommigen uitgelegd als het schenken van 
stadsrechten. Er was echter geen gedefinieerd 
onderscheid tussen stad en vrijheid; de status van 
een plaats was een kwestie van een ongeschreven, 
algemene mening (aan een stad werd een hogere 
status toegekend dan aan een vrijheid en een 
vrijheid was meer als een dorp). De term 
stadsrechten is een uitvinding van historici, van een 
formele verlening van de stedelijke status of 
stadsrechten was in de Meierij geen sprake.1) 
 
Steden met een oorkonde, waarin stadsrechten 
werden verleend, waren er niet; wél beschikten  
sommige ’steden’ over een schriftelijke getuigenis, 
waarin bepaalde privileges werden toegekend. Een 
vrijheid was een gevrijde gemeenschap: een 
begrensd gebied of een plaats waarvan de inwoners 
één of meerdere privileges genoten, bijvoorbeeld 
vrijstelling van tol (geldelijke heffing op het vervoer 
van goederen). Een document, waarin de hertog van 
Brabant aan Oerle het privilege van vrijheid 
verleende, bijvoorbeeld dat alle inwoners van Oerle 
dezelfde vrijheidsrechten (eandem libertatem) 
kregen als de burgers van …, is nooit gevonden. Dat 
Oerle toch een vrijheid was, blijkt uit oorkonden 
waarin Oerle als vrijheid optreedt. Ook is er een 
verklaring onder ede door oude personen afgelegd 
voor de schepenen van Oerle, op 28 mei 1404. 
Hierin staat onder andere: … dat de dorpe van Oirle 
een vrijheijt gheweest heeft ongescijden tseventigh 
jaer lanck ende meer,...2) (Dus vóór 1335 al een 

4000 jaar Oerle (deel 6) 

vrijheid was.) De vrijheid Oerle heeft echter nooit 
stedelijke pretenties gehad terwijl van enkele 
Meierijsche vrijheden en steden, zoals  
’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Oss en Helmond, 
bekend is dat zij destijds toestemming kregen een 
muur of wal te bouwen, doch er zijn ook vrijheden 
geweest (o.m. Oirschot, Turnhout) die geen 
ommuring wensten; voor Oerle is hierover niets 
bekend. In de opsommingen van de Brabantse 
steden en vrijheden wordt Oerle steeds aangeduid 
als vrijheid. 
 
Waarschijnlijk tussen 1311-1312 werd de 
gemeenschap Oerle door hertog Jan II van Brabant 
begiftigd met het privilege van vrijheid,3) dit wil 
zeggen het werd een plaats met eigen rechtspraak 
en bestuur, maar zonder stadsmuren (elders heet 
zo'n plaats altijd ’stad’). 
De vrijheid Oerle omvatte het gehele grondgebied 
van het dorp Oerle.  
De kern van de vrijheid Oerle werd door de regenten 
van de vrijheid in de 14e-15e eeuw toegedicht aan 
Zandoerle en gesitueerd rond het daar gelegen 
marktveld. Althans het vrijheidszegel van Oerle 
toont het opschrift: + S’[IGILLUM] COM[M]UNE : 
LIBERTATIS D’[E] SANDOERLE (=gemeenschappelijk 
zegel van de vrijheid Zandoerle). 
(Waarschijnlijk werd het domein van de Postelse 
grondheerlijkheid als niet behorend tot de vrijheid 
beschouwd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Asseldonk. M., van, De Meierij ontrafeld, 
Plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke 
indeling in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, circa 
1200-1832, 2003 Tilburg, p. 27. (Uitgave: Stichting 
Zuidelijk Historisch Contact Tilburg.)  
2) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Oud 
Rechterlijk archief Oerle en Meerveldhoven, R 293, 
p. 166-168, (kopie van origineel, geschreven door 
de secretaris van Oerle E. Duijtz, d.d. 8 juni 1689). 
3) Bijnen, J.F.C.M., Veldhoven, 4000 jaar 
geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven 
en Zeelst, 2005, p. 70. 

Afbeelding van het vroegste 
zegel van Oerle uit 1355.  
(tekening: Jacq. Bijnen) 
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In officiële stukken werd in de aanhef het dorp Oerle 
steeds de ’vrijheid Oerle’ genoemd, doch  
merkwaardigerwijs werd aan het document een 
zegel met het opschrift ’vrijheid Zandoerle’ 
gehangen, terwijl buiten het zegelopschrift nergens 
een vermelding over Zandoerle als vrijheid te vinden 
is.4) Hier staan we voor het raadsel waarom de titel 
vrijheid op het schependomzegel wordt toegedicht 
aan Zandoerle terwijl er Oerle zou moeten staan. Uit 
welke koker de vermelding Zandoerle als vrijheid 
komt blijft duister temeer daar voor het laten maken 
van een zegelstempel de hertogelijke kanselarij haar 
toestemming moest geven, onbekend is of het 
ontwerp werd gefiatteerd. 
 
Nog op 1 april 1544 zegelden de regenten van de 
vrijheid Oerle met het in 1355 gebruikte stempel.5) 
Een zegelstempel met de juiste vermelding van de 
vrijheid Oerle is van latere datum en dateert waar
schijnlijk uit eind 16e eeuw; althans in een 
publicatie uit 1610 wordt als tekst op het zegel van 
Oerle vermeld ’+:S:[igillum] commune libertatis de 
Oerle’.6) Het stempel bestaat nog en wordt bewaard 
in het gemeentearchief van Veldhoven een lakafdruk 
van dit zegel is (nog) niet gevonden. 

Om de onafhankelijkheid van het openbaar 
bestuurslichaam de ’vrijheid Oerle’ ondubbelzinnig 
en geheel los van het allodium van Kerkoerle waar 
Postel (ook in kwesties van huwelijks- en erfrecht 
voor haar parochianen) de jurisdictie bezat, tot 
uitdrukking te brengen, hebben de regenten van de 
vrijheid Oerle er zeer waarschijnlijk voor gekozen 

met het zegelstempel te laten zien dat de vrijheid 
Oerle zetelde op Zandoerle (het historische centrum 
en het grootste gehucht van Oerle) en dat de 
rechtsmacht van de kerkelijk instelling (parochie en 
het godshuis van Postel) niet verder reikte dan haar 
eigen bezittingen in Kerkoerle. Het gevoelen van de 
autochtone Oerlenaren dat zij in hun status - door 
de ontwikkeling op Kerkoerle - in het defensief 
werden gebracht, kan worden gestaafd met de 
kwalificatie in de oorkonde uit 1281 (zie opstel 4) 
waarin het Postels gebiedje bij de kerk opidi sive 
ville wordt genoemd.7) Deze kwalificatie laat zien dat 
Postel en de pastoor met zijn parochianen ’hun’ 
territorium zagen als zijnde het voornaamste deel 
van Oerle. (De betekenis van het begrip opidum is 
complex en wordt gebruikt om het begrip stad, 
vrijheid of plaats met een hogere status dan een 
dorp aan te geven.)  
 
4) Oerle wordt ook vrijheid genoemd in oorkonden 
uit 1356 (blijde inkomst van Johanna en 
Wenceslaus, hertogin en hertog van Brabant), in 
1372 (bevestiging van het charter van Kortenberg), 
eveneens in akten uit 1357, 1372, 1387, 1495, 
1512, 1529, 1530, 1533, 1534, 1542, 1543, 1544, 
1550, 1554, 1570, 1612 en 1623. 
5) Sassen, J.N.G., Inventaris der Archieven van de 
stad ’s Hertogenbosch, p. 130, nr. 805. 
6) Gramaye, J.B., Taxandria; in qua Antiquitates et 
decora Regionum … enz, 1610 Bruxellae, p. 99. 
7) Zie: Bijnen, J.F.C.M., Het veronderstelde belang 
van Oerle in de middeleeuwse Kempen II, in: 
Brabants Heem, 35 (1983), m.n., p. 119.   
 
Dit alles bijeen kan een onderliggende drijfveer zijn 
geweest om het historisch primaat van Zandoerle op 
het vrijheidszegel tot uitdrukking te brengen. 
Tevens kan niet geheel worden uitgesloten dat er bij 
de instelling van een schepenbank, bij de  
Oerlenaren ook een gevoel had postgevat van 
heropleving naar de vroegmiddeleeuwse tijd - vóór 
de vestiging van het grondheerschap van de familie 
Van Oerle - toen in Oerle een plaatselijke 
rechtspraak kan hebben gefunctioneerd doch die 
mogelijk in concurrentie met de door de grondheer 
ingestelde rechtspraak aan importantie had ingeboet 
of inactief was geworden.  
Immers de autochtone inwoners kunnen als geen 
ander uit de overlevering hebben geweten dat 
Zandoerle oudtijds - vóór de bouwtijd van de door 

Oorkonde van  
8 maart 1355, 
bezegeld met 
onder andere 
het vrijheids- 
zegel van Oerle 
(Sandoerle). 
 

Afbeelding van het zegel van de 
vrijheid Oerle (waarschijnlijk eind 

16e eeuw), gebaseerd op de oudere 
zegelafbeelding van de vrijheid 

Zandoerle. (Opvallendste 
verschillen zijn, de vorm van het 

schild en de enkelstaartige 
leeuwen.) (tekening: Jacq. Bijnen) 
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de grondheer gestichte kerk op Kerkoerle - het 
centrum van Oerle was en dat daar recht werd 
gesproken. (Deze vóór-grondheerlijke rechtspraak 
was een tamelijk primitieve rechtspraak, vrijwel 
uitsluitend gebaseerd op gewoonterecht.) Het gevoel 
van heropleving kan bij de verlening van het 
vrijheidsprivilege nog zijn versterkt doordat het 
oude plaatselijke gewoonterecht bij de nieuwe 
publieke rechtspersoon bleef bestaan (in het geval 
Oerle werd gereactiveerd). Het begrip ’commune de 
Sandoerle’ (gemeenschap van Zandoerle) heeft 
betrekking op een groep, de gezamenlijke 
ingezetenen van een gehucht, die als een eenheid, 
als rechtspersoon aan het rechtsverkeer kon 
deelnemen. In deze zienswijze regelde de 
gemeenschap van Zandoerle de rechten en plichten 
van het dorp en bracht zij dit op het vrijheidszegel 
tot uitdrukking.  
In het benoemen van Zandoerle schuilt (dus) een 
competitief element om gezag te vestigen en af te 
bakenen tussen de ’oerbevolking’ van Oerle (die op 
Zandoerle woonde) en de bewoners/eigenaren van 
het (later) bij de vestiging van de (Frankische) 
grondheer ontstane Kerkoerle. 
De zitting van de schepenbank, ’geding’ genoemd, 
werd in de open lucht op het marktveld van Zand
oerle gehouden, onder een gerechtslinde: ….. 
midden in het Sandt plachtte hier onder eenen 
lindenboom de banck gespannen ende recht gedaen 
te worden.8) Dit bijeenkomen onder een (eik of) 
linde gaat terug op oudere vormen van vergaderen 
en rechtspraak in de openlucht. 
 
Samenvattend: in de 13e eeuw was Zandoerle het 
trefpunt van het burgerlijke bestuur, van de vrijheid 
en van rechtspraak; voor zaken betreffende de 
grondheerlijkheid en/of de parochie moest men zich 
wenden tot de meier van Postel of tot de pastoor die 
op Kerkoerle resideerde. 
  
Privileges 
Naar de privileges, die bij de toekenning van het 
recht van vrijheid aan Oerle zijn verleend, kunnen 
we slechts gissen. Op de eerste plaats gold de 
vrijheid als een centrum van recht, met behoud van 
het bestaande gewoonterecht, werd over het 
algemeen de bestuursrechtelijke positie van de 
plaats, als overeenkomstig met die van een 
bestaande vrijheid, vastgelegd. Voor de Brabantse 
plaatsen was dit doorgaans - hoewel minder 

vergaand - gerelateerd aan het institutionele recht 
van ’s-Hertogenbosch. Waarschijnlijk ontving Oerle 
bij de vrijheidsverlening het privilege van een 
zelfstandige schepenbank, waardoor het werd 
losgemaakt van het ressort onder de bank van 
Eersel. Andere privileges die Oerle bezat, maar 
waarvan niet duidelijk is wanneer zij werden 
verleend, waren marktrechten, vrijdom van tol en 
het waagrecht (wegen van goederen). Mogelijk zijn 
deze privileges niet bij de vrijheidsuitgifte, maar 
later per octrooi aan Oerle verleend. 
 
De schepenen van Oerle waren benoemd als 
schepenen van de vrijheid én van de dingbank 
Oerle. Hun benoeming was dus tweeledig. De 
bevoegdheid van de vrijheid diende uitsluitend de 
inwoners van Oerle en de rechtspraak van de 
dingbank betrof Oerle met de omliggende dorpen. 
De eerstgenoemde bemoeienis hield in dat de 
schepenen waren genomen uit de inwoners van 
Oerle.  
 
We moeten allereerst onderscheid maken tussen de 
jurisdictie van de vrijheid Oerle en de jurisdictie van 
de schepen- of dingbank van Oerle. De vrijheid 
betrof de vertegenwoordiging van de gemeenschap 
Oerle in oorkonden met een politieke en 
staatkundige strekking, doorgaans tezamen met 
andere vrijheden en steden; en de dingbank was in 
het bijzonder belast met de uitoefening van 
wetgeving en rechtspraak van het lokale bestuur 
(kon meer dan één dorp omvatten). Documenten 
uitgaande van de vrijheid Oerle werden bezegeld 
met het zegel van de vrijheid, en bij de 
schepenbank werden de stuken in tegenwoordigheid 
van een of meer schepenen opgemaakt en 
gewaarmerkt met het persoonlijk zegel van twee 
schepenen krachtens wiens autoriteit het stuk werd 
opgemaakt. (Een collectief zegel van de schepenen 
van de bank van Oerle (scabinorum de Oerle) is niet 
bekend.) 

8) Oudenhoven, J. van, Een Nieuwe ende 
vermeerdere Beschrijvinge van de Meijerije van ’s 
Hertoghenbossche, 1670 ’s-Hertoghen-bossche, p. 
58. (Dit is een uitgebreidere omschrijving van 
hetgeen Gramaye in 1610, p. 100, meedeelde; er 
staat: ……Midden op de markt stond een 
lindeboom de plaats van de rechtspraak ….) 
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De jurisdictie van de dingbank van Oerle bestreek 
Oerle en de haar ’omringende’ dorpen:  
Meerveldhoven, Zeelst, Veldhoven, Blaarthem, 
Vessem, Wintelre en Knegsel, de bank had echter 
haar domicilie in Oerle. 
 
In een latere uitbreiding van bevoegdheden van de 
Oerlese schepenbank werd het toegestaan leden van 
buiten Oerle in het schepencollege te benoemen, 
uiteraard konden alleen de in Oerle wonende 
schepenen de vrijheid vertegenwoordigen. 

Lakzegel van de vrijheid Oerle (waarschijnlijk 16e 
eeuw), gebaseerd op de vroegere zegelafbeelding 
van Zandoerle. 
Omschrift:+ :S:[IGILLUM] COMMUNE LIBERTATIS 
DE OERLE. 
(facit zegelafdruk: Jacq. Bijnen, met gebruik van 
het nog aanwezige zegelstempel) 

Pompoenenplezier 2012 

Even leek het erop dat het 
jaarlijkse pompoenenfestijn 
geen doorgang zou kunnen 
vinden vanwege de 
werkzaamheden in de kom van 
Oerle. Echter nu door de 
bevoegde instanties is verzekerd 

dat de werkzaamheden geen belemmering 
zullen zijn kunnen we weer met zijn allen aan 
de slag. 
 
Zoals andere jaren zal vanaf zaterdag 27 t/m 
woensdag 31 oktober geheel Oerle weer in de ban 
zijn van het “ Halloween pompoenenspektakel “.  
Daarom nodigen wij de Oerse bevolking uit om hun 
creativiteit wederom tentoon te stellen en de sfeer 
van Halloween door Oerle te laten zweven. 
 
Niet alleen binnen de Oerlese gemeenschap is dit 
festijn een evenement op trots op te zijn. Ook van 
heinde en verre komen belangstellenden en 
genieten van de sfeer en de prachtigste creaties 
langs de route. 
 
Een bijzonder beleving van Halloween voor jong en 
oud. 
Hiermee kunnen we weer eens laten zien waarin een 
relatief kleine gemeenschap groot kan zijn. 
 
De route zal, afhankelijk van de werkzaamheden in 
en rond de kom van Oerle, zoveel mogelijk gelijk 
worden gehouden met voorgaande jaren.  
Misschien dat een kleine aanpassing nodig is. 
 
Dus doe allen mee. U kunt zich aanmelden middels 
onderstaand aanmeldingsformulier of via de flyer die 
reeds is bezorgd. 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig “. 
 
 
 
Aanmeldingsformulier 
 
Opgeven bij: 
* Harrie van Beers Laar 24 Tel: 040 – 2051247 
* Martien van Bree A.P. de Bontstraat 34  
   Tel: 040 – 2052480 
 
Naam: …………………………………………………………... 
 
Adres: …………………………………………………………... 
 
Tel:     …………………………………………………………... 
 
E mail: 
 
…………………………………………………………………………………. 

 

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 

# 
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Uitslag kermisloterij 2012  
Nieuwe Levenskracht Oerle 

 
Van 15 t/m 18 september was het kermis in Oerle.  
Op zaterdag rond de klok van 18.00 uur werd de 
kermis geopend door ca. 120 kinderen uit Oerle, die 
samen met hun ouders en harmonie Sint Cecilia in 
optocht vanaf de basisschool naar de 
Zandoerleseweg liepen. Daar stond dit jaar, i.v.m. 
de werkzaamheden aan het plein, de kermis 
opgesteld. Na een openingswoordje door de 
voorzitter van BIO, Wil van der Vorst en een luide 
schreeuw, voortgebracht door alle aanwezige 
kinderen, werd de kermis voor geopend verklaard. 
Alle deelnemende kinderen kregen voor een aantal 
kermisattracties vrijkaartjes. 
De opening van de kermis werd mogelijk gemaakt 
door de Rabobank Oerle-Wintelré, Wijkplatform 
Oerle, Harmonie St. Cecilia, OWWO, SNL-Oerle en 
korfbalvereniging BIO. 
 
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle was wederom 
aanwezig met haar brievensport kraam en een 
loterij. Met de opbrengsten kunnen activiteiten voor 
de plaatselijke zieken, eenzamen en gehandicapten 
worden ontplooid.  
De trekking van de loterij werd op dinsdagavond 
omstreeks 21.00 uur verricht door dhr. Renders, 
directeur van de Rabobank Oerle-Wintelré.  
Ook dit jaar zijn er twee levensmiddelen pakketten 
verloot onder de bezitters van SNL-loten, die 
aanwezig waren bij de trekking.  
Het bestuur dankt iedereen die door middel van een 
donatie, het meespelen met de brievensport of de 
loterij, zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 
 
 
Hieronder de uitslag van de loterij trekking; 
     
 
  1e Prijs: Dames of heren fiets 1241 
  2e Prijs: 21" LED-TV met DVD speler 3499 
  3e Prijs: 7" Tablet-PC Android 4.0 2380 
  4e Prijs: Philips stofzuiger 1900W 2411 
  5e Prijs: AEG Strijk/Stoomstation 4720 
  6e Prijs: 60-Delige bestekset 3343 
  7e Prijs: MP-5 Touchscreen 4 GB 4337 
  8e Prijs: Driewieler met duwstang 3853 
  9e Prijs: Lamineer apparaat incl. folie 4493 
10e Prijs: Droogrek 3724 
11e Prijs: Pannini Contactgrill  2196 
12e Prijs: Lego Duplo in opberg box 4384 
13e Prijs: Loopauto  0635 
 
  
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het 
juiste lot, worden afgehaald bij:  
 
Toos Senders, Oude Kerkstraat 57, te Oerle 
Telefoon: 040 – 205 22 39 

Uitslag kermisloterij 2012  
Ponyclub “De Hinnikers” Oerle 

 
Bij Oerle kermis behoort al sinds jaar en dag de 
kermisloterij van Ponyclub “De Hinnikers”. Door de 
inkomsten uit de verkoop van de loten, kunnen we 
voor de leden weer leuke activiteiten organiseren. 
 
Uitslag loterij Ponyclub de Hinnikers 2012 
 
  1 Weekend Ponypark Slagharen 0853 
  2 Princess luxe vacuumsaeler+zakken 1454 
  3 Ice creame maker 3742 
  4 Digitale personen weegschaal 0941 
  5 Princess Blender 3485 
  6 Gourmetset 6 personen 2434 
  7 Houten rodel slee 0827 
  8 Keuken asseccoires 1577 
  9 Inklapbare BBQ 3720 
10 Elektrische poffertjes pan 1471 
11 5 delige reistassen set 3046 
12 Fleece vesten 2x 2589 
13 Draadloze BBQ thermometer 0776 
14 2x Polo shirt 0972 
15 Tas 3909 
 
Heeft u prijs, bel dan naar Margaret ( 040-2053037 

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

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dpgveldhoven.nl 

Als bijzonderheid zagen we ook auto’s zonder 
nummer, alleen een letter of een jongens- of 
meisjesnaam sierde het letterbord. Echt Engels, 
tegen extra betaling mag men dit doen in plaats van 
de gebruikelijke cijfers en letters. Liefde zal hier wel 
een grote rol spelen, denk ik.  
 
De aflossing van de wacht bij het koninklijk paleis 
was een geweldig schouwspel, bijgewoond door 
duizenden nieuwsgierigen. Na afloop werden we nog 
verrast met een extra concert. Geweldig was het. 
Wij waren juist in Londen toen de wedstrijd 
Engeland-Polen gespeeld werd voor de 
wereldkampioenschappen. Geen schijn van kans 
voor een toegangsbewijs natuurlijk. Opvallend was 
het geringe commentaar daags daarna in de 
kranten. Het was ook een bittere pil. Wij hebben in 
ons hotel er van genoten, zoiets kun je toch niet 
missen, ook al ben je maar een paar dagen in 
Londen. Veel hebben we bezichtigd, natuurlijk ook 
het wassenbeeldenmuseum, met pracht figuren, 
Cruyff leek ‘nergens” op. Chandi en ook Picasso 
waren geweldig.  

Het is maar een kleine 
samenvatting van onze reis, bent 
u eens in de gelegenheid deze te 
maken, wij kunnen hem beslist 
aanbevelen. 

Bron: Koers van Oers, nummer 2, jaargang 6, 1973 
 
 
LONDEN  
 
In de herfstvakantie van dit jaar maakten we met de 
onderwijzersbond een uitstapje naar Londen. Heen 
met Martinair en terug met de boot.  
In die 5 dagen hebben we toch, dank zij het 
prachtige weer, héél wat “engelse indrukken” 
opgedaan.  
 
Om te beginnen was het eten prima, hoewel niet 
overvloedig. Maar ja, dan ga je maar een keer vaker 
aan tafel zitten. Het was er ook erg goedkoop. Koffie 
hadden ze in dit “theeland” overal, al was die lang 
zo lekker niet als thuis.  
 
Textiel is zo ongeveer de helft goedkoper als hier in 
Nederland, al klaagden de dames dat de kleding hier 
veel frisser en meer modieus is.  
Winkels zijn er, nou om in te verdwalen, een kijk 
wijd, je zou er wel de hele Korze in onder kunnen 
brengen, om het zo maar eens te zeggen. Je loopt 
er verloren tussen die duizenden bezoekers. Iets 
voor mensen, die van winkelen houden.  
De ondergrondse en de taxi zijn wel de voornaamste 
vervoersmiddelen voor ons geweest. Ze zijn zó 
goedkoop, voor 30 cent kun je al een heel eind 
onder de grond verdwijnen, en voor 6 gulden per 
taxi de grote heer uithangen, alleen ontbreekt de 
bolhoed er dan bij. Die bolhoedjes hebben we 
anders op de vinger van twèe handen kunnen tellen, 
ze worden in het openbaar niet: veel gedragen.  
 
Autobezitters kunnen in Engeland kiezen uit twee 
soorten nummerplaten, wit met zwarte letters, of 
oranje achtergrond. Deze laatste wordt van 
regeringswezen aangeraden, omdat die in het 
donker beter te onderscheiden zijn, de keus is 
echter aan de autobezitter.  

Ouw (k)oers 
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Ontmoetingsruimte de Hoge Boght 

De natte en koude maanden zijn weer in 
aantocht! Een bezoek aan uw dierbare op 
begraafplaats  
De Hoge Boght, kan dan een nat pak opleveren 
en mogelijk een overweging zijn om thuis te 
blijven. 
Sinds januari 2012 is er echter een initiatief 
van Maria Matheeuwsen en vrijwilligers, om u 
als bezoeker tegemoet te komen. 
 
De aula (bij de ingang) werd daarbij door de 
gemeente beschikbaar gesteld als sociale 
ontmoetingsruimte. Ook zij zagen de meerwaarde in 
van dit initiatief! 
Maria en vrijwilligers gaan graag met u in gesprek. 
Een glimlach of een luisterend oor kan net voor 
iemand het steuntje zijn wat de dag weer goed 
maakt! 
 
De ontmoetingsruimte is elke dinsdag tussen  
10.00 en 14.00 uur geopend! 
 
Wilt u zelf als inwoner van Veldhoven iets betekenen 
binnen dit initiatief? 
Neem dan contact op met Edwin Wijngaards, 
wijkconciërge in d' Ekker. 
Tel: 06-83161659 of via email: 
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl. 

Weerbaarheidstraining 

Weerbaarheidstraining Girlz Only  
start weer in het najaar 2012 
 
Wil je op een leuke en creatieve manier leren 
krachtiger te worden en jezelf te beschermen 
tegen ongewenste ontwikkelingen in je leven? 
Heel goed! Want daardoor word je weerbaar en 
zelfbewust. En zo voorkom je dat je (opnieuw) 
in vervelende situaties of misbruikrelaties 
terecht komt. Bij de meidengroep Girlz Only 
word je sterker. 
 
De Powercourse 
Girlz Only is een weerbaarheids training voor meiden 
van 12 tot 20 jaar. Tijdens vijftien bijeenkomsten 
van twee uur leer je samen met andere meiden 
grenzen aangeven, risico’s herkennen en opkomen 
voor jezelf. Ook krijg je voorlichting over gevaren 
van internet, jongens, seksualiteit, loverboys en 
relaties. Zelfvertrouwen, bewustwording en positieve 
kracht staan centraal. Natuurlijk is de cursus met 
jonge meiden ook leuk; de drempel om mee te doen 
is laag en onze werkwijze is creatief. 
 
Aanmelden 
Girlz Only vindt plaats in jongerencentrum Odeon in 
Veldhoven en is een samenwerking tussen 
DommelRegio en Stichting Stimulans. Aanmelden 
kan het gehele jaar door, er draaien 2 groepen per 
jaar. Neem daarvoor contact op via onderstaande 
gegevens. 
 
 
Marian Gruiters  
( 06-204 328 69 
E-mail: mariangruiters@stimulansveldhoven.nl 

 

Schennink, Wintelre 

 
Wij ruimen in de maand oktober onze 

Kerstartikelen van 2011 op. 
 

Om u daarna te kunnen verrassen met 
onze Nieuwe collectie! 

 
OP = OP 

 
Kortingen van 
50 tot 70%! 

 
 

U bent van harte welkom bij 
 

Novy Schennink 
( 040-2051241 

 

Kloosterstraat 55, 5513AH, Wintelre 
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Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl

Secretariaat: Hanny van den Berg
Postbus 2269, 5500 BG Veldhoven 

( 040-2548079, fractie@cda-veldhoven.nl

Dieren-Verwen-Dag bij Papegaaienpark 
 
Op donderdag 4 oktober was het Werelddierendag. 
Een dag waarop men dieren extra onder de 
aandacht brengt. Ook in het Papegaaienpark werden 
de dieren extra verwend. Zo hebben de kangoeroes 
een nieuw verblijf gekregen en hebben alle 
papegaaien in hun verblijven lekkere zonnebloemen 
gekregen als aanvulling op hun reguliere dieet.  
 
Tijdens Dieren-Verwen-Dag stonden mens en dier 
centraal. Zo waren er twee quizzen, waarbij je 
leerde over poep én over het verwennen van de 
dieren. De valkenier gaf twee roofvogelshows en de 
politiehondenvereniging uit Oerle zette met hun 
honden hun beste pootje voor tijdens de 
demonstratie.  
 
Weet u trouwens zeker dat u niets illegaals in uw tas 
heeft? De douane controleert het graag in de 
mobiele scanbus. Zo worden jaarlijks duizenden 
illegale voorwerpen en dieren opgespoord.  
En voor de dieren thuis heeft het Papegaaienpark 
ook een leuke verrassing in petto! 

Papegaaienpark 
 
 
Lieve kinderen uit Oerle,    
 
Op 18 november zal ik met mijn  
pietermannen weer een bezoek  
brengen aan het mooie kerkdorp 
Oerle om in deze drukke tijd nog even te 
ontspannen! 
 
Om 14.00 uur zal ik mijn tocht beginnen bij het 
Kanon aan de Zandoerleseweg. De route loopt via 
de Janus Hagelaarstraat, ‘t Stoom, de St. Janstraat, 
de Clementinalaan, de Nieuwe Kerkstraat,  
het Ruiske, de A.P. de Bontstraat en de Boonberg 
naar mijn eindbestemming d’Ouw School, die ik 
rond 15.00 uur zal bereiken.  
Daar zal ik buiten de Hinnekers en de Harmonie 
bedanken voor de begeleiding van de route die ik 
afleg. Aansluitend wordt er binnen een gezellig 
feest gegeven, waar iedereen uit Oerle van harte 
welkom is en waar we iets leuks gaan beleven. 
 
En als je het nog niet wist, ook dit jaar zal ik op 
woensdag 5 december een bezoek brengen aan 
basisschool St. Jan Baptist. 
 
Chocolademunten. 
De leden van het St. Nicolaas Comité hebben het 
besluit genomen, om langs de huizen met 
collectebussen te komen.  
Dit doen ze ook tijdens de intocht en in 
dorpscentrum d’Ouw school.  
 
Want zo’n dorpsfeest is en blijft een toch een mooi 
symbool!  
 
De Sint 
 
 
Het Sint Nicolaas Comité wenst iedereen op  
18e november een fijne middag! 
 
Groetjes van Esther, Corné, Sandra, Frank, Emiel, 
Cindy en Lian. 

Brief van de Sint 

DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

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

Graag tot ziens bij 
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VELDHOVEN (OERLE) 
Tel. 040 - 205 52 00 

www.kappervanderlooy.nl 

Een zeldzaamheid die bijna nooit voorkomt. Je 
maakt nog meer kans op een hoofdprijs in de 
Postcodeloterij", vertelt Ben lachend. Voor zover 
artsen het kunnen nagaan zijn Loek en Tim 
wereldwijd de enige twee kinderen die dit hebben.  
 
Ontwikkelingsachterstand 
Twanny vertelt verder: "Eigenlijk kwamen we er pas 
achter toen de 2e al geboren was. Toen Loek (de 
oudste) geboren werd, kon hij zijn suikers niet op 
peil houden en daarom moest hij glucose bijkrijgen. 
Dat was eigenlijk al niet normaal voor een 
pasgeboren baby. Bovendien had hij een heel hoge 
spierspanning en kreeg hij vanaf 7 weken al 
fysiotherapie om te leren ontspannen en bewegen. 
Tot op het moment dat hij 6 maanden was, 
ontwikkelde hij zich eigenlijk vrij normaal. Daarna 
werd hij wat meer ziek en toen hij een jaar werd 
adviseerde de consultatiebureau-arts wat 
onderzoeken te laten doen omdat zijn ontwikkeling 
achter bleef. Zijn oren zijn onderzocht, die bleken 
dicht te zitten en daarom kreeg hij buisjes. Bij  
St. Marie hebben ze een taaltest gedaan en een 
ontwikkelingsonderzoek. Daaruit bleek dat hij een 
IQ had van 50."  
 
DNA-Onderzoeken 
"Inmiddels was ik al zwanger van Tim. Toen hij 
geboren werd en ook zijn glucose niet op peil kon 
houden zijn ze in het ziekenhuis verder gaan 
onderzoeken. We zijn gezien door een kinderarts 
speciaal voor kinderen met een ontwikkelings-
achterstand, een klinisch geneticus, een arts voor 
stofwisselingsziekten en een kinderneuroloog. Stuk 
voor stuk kundige en betrokken mensen. Er werden 
foto’s gemaakt, een MRI en hoe kan het ook anders, 
nog veel meer bloed getapt.  

Dolfijntherapie voor  
Loek en Tim uit Oerle 

Stichting Guus helpt kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand 
Het lijkt zo gewoon, kinderen krijgen. "Als ze 
maar gezond zijn", zegt men dan. Maar wat als 
blijkt dat je kinderen niet gezond zijn en er 
zelfs sprake is van een zeldzame 
stofwisselingsziekte? Dit overkwam Twanny en 
Ben Schueler. 
door: Annie vd Velden en Miranda van Vlerken 
 
Twanny en Ben Schueler wonen inmiddels 6½ jaar 
in Oerle aan de Nieuwe Kerkstraat (naast het oude 
postkantoor). Voordat ze naar Oerle verhuisden 
woonden ze in Nuenen maar dat werd al snel te 
klein toen ze kinderen kregen. Hun oog viel op het 
huis in de Nieuwe Kerkstraat en inmiddels wonen ze 
daar nu alweer 6½ jaar. Ze hebben 2 kinderen Loek 
(9 jaar) en Tim (7 jaar). Twanny werkt als 
onderwijzeres bij de Berkenschutze (Kempenhaege 
Heeze). Ze geeft speciaal onderwijs aan kinderen 
met epilepsie. Ben is senior designer/architect en 
werkt bij TMC (een detacheringsbureau). Momenteel 
werkt hij voor TMC op projectbasis bij ASML.  

 
Zeldzame stofwisselingsziekte 
Een gewoon doorsnee gezin, zou je denken. Toch is 
dat niet helemaal waar. De kinderen Loek en Tim 
hebben namelijk een mitochondriële 
stofwisselingsziekte waardoor ze zowel geestelijk als 
motorisch een achterstand hebben. "Twanny en ik 
hebben allebei een verkeerd chromosoom 
doorgegeven aan onze kinderen.  

Het interview 
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Zo zijn we ook in contact 
gekomen met Stichting 
Guus. Stichting Guus  
helpt kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand 
door voor hen belangrijke 
therapieën en/of 
hulpmiddelen financieel 
mogelijk te maken."  
 
Dolfijntherapie 
Zo blijkt Dolfijntherapie 
uitermate geschikt te zijn 
voor kinderen met 
beperkingen en speciale 
behoeftes. Er wordt een 
intensieve, op maat 
gemaakte, therapie aangeboden 
gecombineerd met de interactie met een 
dolfijn. De dolfijn is de motivator en de beloning 
voor het gewenste gedrag (lichamelijk, mentaal en 
emotioneel). 
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat dolfijnen 
kinderen stimuleren om zich verder te ontwikkelen 
en dat kinderen tot vier keer zo snel leren wanneer 
ze therapie volgen die gecombineerd wordt met 
interactie met dolfijnen. Ben: "Op het gebied van 
motoriek, concentratie en taalvaardigheid kunnen 
Loek en Tim spelenderwijs nog heel veel leren. Zo 
zou het bijvoorbeeld voor onze Tim al heel wat zijn 
als hij met behulp van deze dolfijntherapie straks 
een paar woordjes zou kunnen praten." 
 
Promotie Stichting Guus 
"Het is de bedoeling dat de kinderen twee weken 
aaneen gesloten therapie gaan volgen. Daarvoor 
moeten we naar Curaçao. Het voordeel is dat de 
therapeuten daar gewoon Nederlands praten.  
Stichting Guus betaalt 70% van de therapie  
en wij (de ouders) moeten 30% van het bedrag zelf 
inzamelen en tevens de Stichting Guus op een 
positieve manier promoten. Daarom hebben wij op  
4 oktober bij Eetcafé De Kers een benefietdiner 
georganiseerd voor Stichting Guus (redactie: bij het 
ter perse gaan van deze Koers was de opbrengst 
nog niet bekend!) Voor 25 euro kon iedereen een 
menu bestellen, waarvan 10 euro naar Stichting 
Guus gaat.  
 
Hoe kunt u helpen? 
We zouden het natuurlijk geweldig vinden als 
mensen in Oerle ook een bijdrage leveren. We 
hebben een collectebus staan bij Eetcafé De Kers, 
Kapsalon vd Looij, Oersgezellig, friettent de Kers  
en bij de Oerse Molenbakker. 
U mag natuurlijk ook geld overmaken. Alles wat u 
doneert mag u doen onder vermelding van  
Loek en Tim op het bankrekeningnummer van 
Stichting Guus: 1584.67.922. 
 
Stichting Guus is door de belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie op: 
www.stichtingguus.nl 
Voor vragen kunt u contact op nemen met de 
Familie Schueler: 06-44508357 
(ben.schueler@gmail.com) 

Uit de gewone chromosoomonderzoeken werden 
geen afwijkingen gevonden, op stofwisselingsgebied 
werden wel wat dingen gevonden en de MRI was 
goed. De chromosomen ondergingen een 
uitgebreider onderzoek, maar ook nu werd niets 
gevonden. Als allerlaatste hebben ze een heel 
nieuwe methode gebruikt, namelijk de DNA-chip; 
een techniek die nog maar op heel weinig plaatsen 
wordt ingezet, waaronder Nijmegen.  
 
Unieke kinderen 
Na ruim een half jaar (!) wachten kregen wij de 
uitslag. Loek miste op chromosoom 2 een gen en 
Tim ook.  
Wat blijkt na verder onderzoek: Ben en ik missen op 
1 van de twee chromosomen van chromosoom 2 óók 
dat gen. Wij hebben dus het verkeerde chromosoom 
doorgegeven aan onze jongens en dit is heel 
bijzonder. De klinisch geneticus gaf aan dat men 
niet wist wat er op dit gen ligt en dat er wereldwijd 
geen kinderen bekend zijn met wat onze jongens 
hebben; ze zijn dus uniek. (maar dat is elk kind, 
toch?) Inmiddels zijn ze nog steeds niet klaar met 
de onderzoeken.  
Gelukkig zijn de artsen gemotiveerd om er achter te 
komen wat het betekent om dat gen te missen. 
Helaas zal dat de nodige tijd vergen en wij zullen 
blijven wachten! 
 
Stichting Guus 
Ben gaat verder: 
"Lichamelijk ontwikkelen 
de kinderen zich goed. 
Geestelijk en motorisch 
blijven ze achter. Onze 
Tim van 7 kan 
bijvoorbeeld nog steeds 
niet praten en alleen 
bepaalde klanken 
uitbrengen. We zijn heel 
bewust bezig met het 
stimuleren van de 
ontwikkeling van onze 
jongens. We weten niet 
waar de grens van hun 
kunnen ligt.  
Via allerlei therapieën 
proberen we onze 
kinderen de mogelijkheid te  
bieden zich steeds verder te ontwikkelen. Tim 

Loek 
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Om tot daadwerkelijke realisatie van deze projecten 
te komen en hierover samen met u afspraken te 
maken nodigen wij alle inwoners van boven-
genoemde deelgebieden uit voor een bijeenkomst op 
woensdag 31 oktober a.s. in d’Ouw School. 
Uiteraard zijn ook die inwoners van Oerle welkom, 
die nog geen aanmeldformulier ingevuld hebben. 
 
Daar wij een grote opkomst verwachten hebben we 
besloten om dit in 2 sessies te doen en wel als 
volgt : 
 
De bewoners Oerle zuid 1 en Buitengebied 2 
(Oerle N.W.) nodigen wij uit van 19.30 tot 21.00 
uur. 
 
De bewoners van Oerle midden verwachten wij 
vanaf 21.00 uur. 
 

Veiligheid in de buurt.  
We gaan dit samen aanpakken. 

 
Wonen in een veilige, schone en rustige buurt is 
voor veel mensen een belangrijke basis om je thuis 
te voelen. Toch is dat niet altijd en overal 
vanzelfsprekend. Een actieve bijdrage van 
buurtbewoners is een belangrijke voorwaarde om 
dat gevoel te realiseren. De buurtpreventie 
geschiedt in samenwerking met Politie Veldhoven, 
Stichting Stimulans en gemeente Veldhoven. 
  
Wat is Buurtpreventie? 
Kort gezegd is buurtpreventie het samen veilig en 
prettig leefbaar houden van de buurt o.a. door 
kwaadwillenden geen kans te geven om dat te 
verstoren! Het gaat bij buurtpreventie voornamelijk 
om het voorkomen dat er iets fout gaat.  
 
Wat kunt u doen? 
Het begint vooral door goed op te letten, door alert 
te zijn op verdachte situaties. Ook kunt u actief 
bijdragen door zelf te zorgen voor goede sloten thuis 
en op het huis van de “buren” te letten. Geen 
waardevolle spullen in uw auto achter te laten, 
ramen en deuren af te sluiten als u weg gaat, in de 
gaten te houden of straatlantaarns werken, etcetera.  
 
Wijkplatform Oerle 
Secr. Jos van Haren 

In september is overal in Oerle met de uitzondering 
van de Berkt een brief huis aan huis bezorgd met 
het verzoek om deel te nemen aan een 
buurtpreventieproject.  
We mogen wel zeggen dat dit een zéér geslaagde 
actie is geweest.  
 
Voor het gebied Oerle zuid 1, Nieuwe Kerkstraat 
(tot Berkt) naar het zuiden toe en alles ten zuiden 
van de Oude Kerkstraat tot en met de 
Zandoerleseweg (tot toekomstige rotonde)  
een positieve reactie van 71 %. 
 
Voor het gebied Oerle midden, van west naar 
oost : Oude Kerkstraat (t/m. huisnr. 35/40) tot aan 
de Berkt Van noord naar zuid : vanaf Daalseweg tot 
achterzijde woningen Nieuwe Kerkstraat  
een positieve reactie van 61 %. 
 
Voor buitengebied 2 (Oerle N.W.), Hoogeind, 
Paleisstraat Oude Kerkstraat ( vanaf 37/41) tot 
Daalseweg (incl. in de toekomst Schippershof) 
een positieve reactie van 51 %. 
 
Buitengebied 1, Zandoerle met Toterfout en 
Halfmijl, heeft slechts een 20-tal reacties 
opgeleverd. Hier zal dus voorlopig geen project 
opgezet worden. Mocht in de toekomst alsnog 
blijken, dat bij méér dan 40% van de woningen met 
bewoners hier alsnog behoefte aan is, dan kan dit 
altijd weer opnieuw opgepakt worden. 

Buurtpreventie in Oerle 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

 
Als het biljart is verplaatst, wordt de ruimte waar 
deze uitkomt opgeknapt en ingericht als 
ontmoetingsruimte. Een ruimte waar men (tegen 
een lage vergoeding) een kopje koffie of thee kan 
drinken, wat kan lezen, buurten, kaarten, Tv-kijken 
of de wijkzuster ontmoeten. 
 
Deze hele operatie is door stichting Dorpscentrum 
alleen, financieel niet op te brengen. 
Een flinke bijdrage hierin werd door de Provincie in 
het kader van het Integraal Dorps Ontwikkelingsplan 
(IDOP) toegezegd. Het Wijkplatform en Stichting 
Dorpscentrum nemen ieder een groot aandeel in de 
kosten. Ook is er een subsidieaanvraag ingediend bij 
het Oranje Fonds en er is een subsidie van €1.000 
toegekend door het DELA-Fonds. 
 
Het bestuur van Stichting Dorpscentrum Oerle. 

Kleine verbouwing in d’ Ouw School 
 
Veel Oerlenaren zullen zich afvragen wat er toch 
allemaal gebeurt in Dorpscentrum d’Ouw School. 
Plotseling wordt in de kleine zaal de vloer 
gedeeltelijk open gezaagd en een gat gegraven waar 
een flinke middenklasser auto in past. Al deze 
werkzaamheden zijn een voortvloeisel van het 
project “Zorg in het Dorp”. 
 
Oerlenaren houden van hun dorp, maar het dorp is 
niet ‘ouderen proof’. Enkel het bouwen van 
woningen voor senioren is niet voldoende. Ouderen 
in Oerle hebben meer nodig om gelukkig oud te 
kunnen zijn. Zoals een ontmoetingsruimte dicht bij 
huis annex steunpunt. Een plek waar je informatie, 
advies en ondersteuning kunt krijgen van 
bijvoorbeeld een ‘Wijkzuster’. 
 
Op 23 mei 2012 is de wijkzuster in Oerle reeds van 
start gegaan terwijl er nog geen geschikte 
ontmoetingsruimte beschikbaar was.  
 
In overleg met het Wijkplatform en Stichting 
Dorpscentrum is besloten om de huidige 
biljartruimte links vooraan in d’Ouw School, geschikt 
te maken als een laagdrempelige 
ontmoetingsruimte, waar ook de wijkzuster gebruik 
van kan maken.  
Hiervoor was het wel nodig het biljart een andere 
plaats te geven. De meest voor de hand liggende 
ruimte was de kleine zaal.  
 
Echter een zo’n groot obstakel is niet altijd handig 
als er andere activiteiten in deze zaal plaats vinden. 
De oplossing werd gevonden in een kelderruimte 
waar het biljart d.m.v. een liftconstructie 
opgeborgen kan worden als deze niet gebruikt 
wordt.  

Zorg in het dorp 
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“Voordat ik moest herstellen van een hernia operatie 
was ik niet op de hoogte van hoe snel je huid 
achteruitgaat. Met wisselligging en advies van de 
wijkzuster heb ik perfecte hulpmiddelen gehad.” 
 

“Wondzorg is een vak. Er zijn tegenwoordig zo veel 
nieuwe wondmaterialen op de markt… Vroeger was 
een steriel verbandje genoeg. Nu heelt een wond 
veel sneller en mooier met maatwerk. De wijkzuster 
weet hier heel veel van.” 
 

“De spijsvertering van ouderen verandert heel 
geleidelijk. Hierdoor is er soms geen hongergevoel, 
maar juist behoefte aan bepaald soort voedsel om fit 
en gezond te blijven. De wijkzuster gaf mij het 
advies om eens met de diëtist te gaan praten.” 
 
“Door de vragenlijst in te vullen met mij en mijn 
vader wees de wijkzuster mij er op dat hij toch niet 
zomaar ‘zwaar op de hand is’. Hij bleek meerdere 
kenmerken van een depressief toestandsbeeld te 
hebben. We zijn er mee naar de huisarts gegaan.” 
 
 
Mocht uw persoonlijke vraag niet in dit lijstje 
staan: Aarzel niet en bel met Berry of Vivian! 
 
Berry de Lepper, wijkzuster Oerle. Ik ben bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur op  
040-230 84 08 en via wijkzusteroerle@zuidzorg.nl. 
Mijn hulp en advies zijn gratis (zonder indicatie en 

Sinds juli 2012 zijn  
Berry de Lepper en  
Vivian Olislagers de 
wijkzusters van Oerle. Berry is 
de eerst aanspreekbare en 
Vivian is haar vaste 
vervanger.  
In principe kunt u met alle vragen 
over wonen, welzijn, zorg en gezondheid bij hen 
terecht. Hun hulp en advies zijn gratis, zonder 
indicatie en zonder kosten.  
Ze staan klaar voor alle mensen in Oerle! 
 
Voorbeelden van vragen waar de wijkzuster 
antwoord op heeft of advies in kan geven. 
“Ik vind het steeds moeilijker om alles te 
onthouden, word ik nou dement?” 
 

“Veilig thuis wonen voor senioren, wat wordt daar 
nou eigenlijk mee bedoeld. Ik ben pas 59…. 
misschien kan ik ergens rekening mee houden. Ik ga 
namelijk mijn huis verbouwen.” 
 

“Welke mogelijkheden zijn er om gezond te eten als 
ik zelf (eventjes) geen boodschappen kan doen?” 
 

“Wanneer heb je recht op professionele zorg? Mijn 
man en kinderen zorgen nog altijd uitstekend voor 
mij, al vraagt het soms wel veel van ze.” 
 

“Kan de wijkzuster mij ook helpen als ik me 
eenzaam voel?” 
 

“Ik begrijp niets van al die paperassen van het 
ziekenhuis. Ik wil mijn kinderen hier niet mee 
belasten. Veel te privé! Wat kan de wijkzuster hierin 
betekenen?” 
 

“De dokter wil niet meegaan in mijn verzoek om te 
stoppen met behandelen als ik te ziek wordt. Wat 
nu?” 
 

“Ik heb ‘Zorg op Afstand’ bij ZuidZorg. Heel fijn. Ik 
ben nu minder afhankelijk van het tijdstip waarop de 
verpleegkundige bij mij aan huis moet zijn. En het 
geeft ook een veiliger gevoel. Dat had ik niet 
verwacht: Zorg op Afstand voelt toch dichtbij.” 
 

“Ik ben te oud geworden voor mijn sportactiviteiten. 
Maar na een gesprek met de wijkzuster kwam ik op 
het idee om mijn oude hobby’s weer op te pakken. 
Heel leuk: ik heb weer contact met mensen die ik  
30 jaar niet gezien heb!” 
 

“Sommige dingen bespreek je niet zo makkelijk met 
je kinderen. En al helemaal niet met de buren….Ik 
ben blij dat ik met de wijkzuster gesproken heb. Zij 
had hele eenvoudige vragen, eigenlijk. Ik ben echt 
opgelucht.” 
 

“Ik ben heel erg allergisch voor huisstofmijt. De 
wijkzuster gaf mij de tip dat extra huishoudelijke 
verzorging de kwaliteit van mijn leven sterk kon 
verbeteren. Nu stofzuigt mijn man een paar extra 
rondjes per week en als hij het niet meer kan komt 
er betaalde hulp…” 

Wijkzuster in Oerle 

Berry de Lepper en Vivian Olislagers, 
wijkzusters in Oerle  
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

 
Gratis toegangskaarten voor film van Wouter 
Verhoeven 
 
Op vrijdagavond 19 oktober draait aansluitend aan 
de jaarvergadering van OWWO een film van Wouter 
Verhoeven in dorpscentrum d’Ouw School. Er zijn 
300 kaarten beschikbaar voor deze voorstelling die 
begint om 20.15 uur. Toegangskaarten zijn gratis af 
te halen bij dorpscentrum d’Ouw School en het 
kantoor van Rabobank Oerle-Wintelre in Oerle. 
Indien u een kaartje heeft afgehaald en hiervan bij 
nader inzien geen gebruik maakt, dan stelt de 
organisatie het op prijs dat u het kaartje weer 
inlevert zodat het beschikbaar komt voor iemand 
anders. 
 
Wouter is een oud-Oerlenaar die in het verleden 
films maakte voor het Liliane Fonds. “Mijn films gaan 
over mensen die tegenslagen hebben in het leven, 
en die tegenslagen overwinnen.” In ruim tien jaar 
filmde hij onder meer in India, Kenia, Bolivia, Peru, 
Ecuador, Japan en de Verenigde Staten. Met de film 
wil Wouter de ogen van de kijker openen voor 
mensen die leven in armoede.  

Film van Wouter Verhoeven 

 
Oerse wijkzuster gaat internationaal! 
 
Op donderdag 27 september bezochten ongeveer 50 
vertegenwoordigers van 13 Europese regio’s, die 
voorop lopen als het gaat om het toepassen van 
‘Slimme Zorg’, de gemeente Veldhoven. Tijdens een 
bijeenkomst in het Maxima Medisch Centrum werden 
diverse Veldhovense projecten gepresenteerd. Zo 
ook het project ‘Wijkzuster in Oerle’. Harry van der 
Zanden van de werkgroep ‘Zorg in het dorp’ gaf, in 
het Engels, een presentatie over de aanleiding, de 
aanpak en de doelstelling van het project. 
De catering tijdens deze bijeenkomst werd verzorgd 
door bewoners van Severinus, die er zichtbaar zin in 
hadden. De internationale bezoekers waren onder de 
indruk van de aanpak in Oerle. 

Wijkzuster Internationaal 

foto's beschikbaar gesteld door gemeente 
Veldhoven / fotograaf Henk Peters 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

We zijn nu bij groep 3/4. Hier hun verhalen en 
tekeningen. Eerst beginnen we met Kevin, 
Jasper, Joran en Yannick uit groep 3. Daarna 
volgen een aantal kinderen uit groep 4. 
 
 

Schoolnieuws 

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

Tom z’n 
postzegel 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Winnaar ballonnenwedstrijd  
Tijdens de opening van de school is een 
ballonnenwedstrijd gehouden. Hieronder staan de 
leerlingen van wie de kaart is gevonden en 
teruggezonden. Het verschil hemelsbreed, tussen de 
twee ballonnen die in Duitsland terecht zijn 
gekomen, is minder dan 10 km. De ballon die het 
verste is gekomen is de ballon van Bart van Balen. 
Bart heeft inmiddels een prijs gekregen. Van harte 
gefeliciteerd! We zullen alle kinderen een kaartje 
laten sturen naar de vinders van de kaarten.  
 
De volgende kaarten zijn teruggestuurd: 
- Mandy van der Velden plaats: Silvolde  
- Mick van Gelder plaats: Lievelde  
- Marieke Mohns plaats: Ziewent  
- Luuk Tholen plaats: Groenlo  
- Tom Reuter plaats: Heelweg-Varsseveld  
- Mart van Gassel plaats: Samern in Duitsland  
- Bart van Balen plaats: Rheine in Duitsland  
 
Opa en Oma dag  

Nog meer schoolnieuws  

Maandag 1 oktober zijn heel veel opa’s en oma’s op 
bezoek geweest bij hun kleinkinderen op de  
St. Jan Baptist. De leerlingen van groep 8 hebben 
een rondleiding verzorgd en een kopje koffie 
aangeboden.  

Daarna zijn de opa’s en oma’s naar de groepen 
gebracht. Naast een korte uitleg van de juf over het 
onderwijs hebben de leerlingen hun vragen kunnen 
stellen over de schooltijd van opa en oma. Daarna 
hebben de kinderen samen met opa en/of oma 
gewerkt aan de verschillende werkjes en 
opdrachten. De kinderen hadden enorm uitgekeken 
naar het bezoek. Het was bijzonder, leuk en 
ontroerend om te zien hoe de kinderen en de opa’s 
en oma’s samen bezig waren. 

 

Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 
 Fax: 040 - 205 27 20 
Mob: 06 - 53647982 
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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

Een leuke raamversiering 
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Uitslag kleur/knutselplaat van augustus 2012;  
“weer naar school” 

Avonturenpark Hellendoorn geweest. Birgit durfde 
zelfs al in de groene achtbaan. Brrrrrrrrt…en dat 
ging hard! Ook de disco was heel leuk daar. Ja, jullie 
lezen het goed. Birgit gaat al naar de disco.  
De mini-disco op de camping en daar deden alle 
campingkinderen bijna aan mee. Heel gezellig dus! 
En natuurlijk speelde ze daar toen ook veel samen 
met Bjorn. Die twee kunnen het meestal heel goed 
samen vinden. 

En nu is het dan alweer 
kermis. Daar gaat ze 
ook naartoe.  
’s Maandags met de 
kermis heeft Birgit een 
studiedag, dus is ze vrij 
en Bjorn ook. En dan 
gaan ze naar de 
Efteling. Dat is wel een 
verwennerij als ik dat 
allemaal zo hoor. Je 
boft maar Birgit met 
zoveel leuke dingen die 
je allemaal gedaan 
hebt. 
In de Efteling gaat 
Birgit in de Bobbaan en 
in de Ketels, maar niet 
in de Python. Zelfs 
Bjorn gaat daar nog 
niet in. Dat is een heel 
hoge achtbaan die over 
de kop gaat. Bjorn mag 
daar niet in volgens 
Birgit, want dan 
verliest hij zijn bril. 
Hahahaha daar 

moesten we allemaal wel om lachen natuurlijk. 
 
Wat zullen we verder nog eens vertellen over onze 
winnares van de maand? Mama vertelt nog dat 
Birgit dol op oorbelletjes is en ze heeft dan ook al 
echte gaatjes in de oren! Wauw zeg, dat is mooi. En 
ook oogschaduw vindt Birgit super en lippenstift…en 
rouge…Birgit is een echt meisje dus en 
dat wordt nog wat als zij nu al make-up 
wil en naar de disco. Maar nee, dat hoeft 
niet voor Birgit, want ze vindt het veel 
te leuk nog om lekker thuis te spelen 
met haar speelgoed, dus ze wil nog heel 
lang kindje zijn. Maar Birgit vindt het 
wel leuk om als een echte artiest te zingen door de 
microfoon en wat we ook in de Koers van Oers 
mochten schrijven was dat Birgit een eigen willetje 
heeft en een grote grapjas is. En ze kan al bijna net 
zo zumbadansen als mama op Michel Telo. 
Een winnares dus weer deze maand met veel 
talenten.  
 
Hartelijk gefeliciteerd met je welverdiende prijs 
Birgit en koop er maar iets leuks van de 
speelgoedwinkel…een leuke make-up doos misschien 
of toch maar een pop? 

De winnares van de kleurwedstijd deze maand 
is….Birgit Snelders!  
Vlak voor Oers kermis ging ik op bezoek bij Birgit 
Snelders aan de Nieuwe Kerkstraat 15. Dat was niet 
zomaar zonder reden. Want Birgit had namelijk de 
kleurwedstrijd gewonnen. Toen ik bij Birgit thuis 
kwam was Birgit fijn aan het spelen in de zandbak in 
de tuin, terwijl mama met broer Bjorn met de Lego 
aan het spelen was. En papa Marc? Die was hard 
aan het werk in de 
tuin en in de garage. 
 
Birgit is een heel 
vrolijk meisje van  
4 jaar, met prachtige 
donkere haren en een 
heel lief snoetje. Ze 
zit in groep 1 en ze 
vindt het erg leuk om 
naar school te gaan. 
Want op school heeft 
ze veel leuke 
vriendinnen zoals 
Britte, Elke en Nova. 
Dus het is niet 
moeilijk te raden wat 
ze dan graag speelt…
in de poppenhoek 
natuurlijk moedertje 
spelen. Ze speelt 
verder ook graag in de 
zandbak en ze kan al 
allerlei kunstjes doen 
op de schommel. Ik 
kreeg een 
demonstratie hoe 
Birgit kan schommelen. Ze gaat dan niet zitten op 
de schommel, maar erop staan en dan heel hoog. 
Tjongejonge…het lijkt wel een circusact Birgit, dus 
wie weet zien we jou later als je groot bent nog wel 
een keer in de trapeze hangen van het circus! 
 
Birgit is graag actief bezig, dus daarom is ze op 
sporten bij de Atalanta. Bewegingsexpressie noemen 
ze dat daar met een moeilijk woord. Birgit doet dan 
mee met allerlei spelletjes en ook doen ze er wel 
eens dansjes. Het is altijd op zaterdagochtend. Er is 
nog plaats, dus als iemand het leuk vindt om ook 
met Birgit te sporten, dan laat het maar aan mama 
Marlène weten. Birgit is ook wel eens minder actief. 
Dan luiert ze fijn bij de tv en kijkt graag tekenfilms 
op Kindernet, Ketnet. Phineas en Pherb zijn 
superleuk volgens Birgit en haar lievelings dvd is 
‘Barbie en de 12 dansende prinsessen’ en Rapunzel. 
Ze heeft zelf al 2 barbies waar ze graag mee speelt. 
Ook heeft ze een pop die echt kan huilen, slapen en 
snurken zelfs. Daar speelt ze heel erg graag mee. 
 
Op vakantie deze zomer is Birgit met mama, papa 
en Bjorn van 7 jaar naar Hellendoorn geweest. Ze 
hadden daar een mooi vakantiehuis gehuurd en 
natuurlijk zijn ze toen nog een dagje naar 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 29 oktober 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 oktober 2012’ en druk de pagina af. 
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Oktober  
17 KVO: Moederdagviering om 19.30 uur in 

d’Ouw School 
19 OWWO: jaarvergadering in d'Ouw School 

aansluitend film Wouter Verhoeven 
26 Ophalen plastic afval + groene kliko 
27 Ophalen oud papier  

27 t/m 31 KVO: Halloween, 19.00 uur,  
locatie Fam. Theeuwes 

27 t/m 31  Groen en Keurig: Pompoenenplezier met 
Halloween 

31 info buurtpreventie in d'Ouw School 

  

November   

2 t/m 4 BIO: trainingsweekend 

9 Ophalen plastic afval + groene kliko 
10 TCO: spooktocht ism JOC 
12 KVO & KVB: Avond in d’Ouw School 

23 Ophalen plastic afval + groene kliko 
24 Ophalen oud papier 
26 KVB: Sinterklaasviering 
28 KVO: Sinterklaasavond, om 19.30 uur in 

d’Ouw School 
28 Vergadering Wijkplatform om 20.00u in 

d’Ouw School 

27 IVN nacht vd nacht Vlasroot Veldhoven  

4 Ploegwedstrijd Zeelst Paddevenweg Oerle 

18 Intocht Sinterklaas  en sintviering mmv de 
harmonie 

12 St. Dorpscentrum Oerle: jaarvergadering 

  

December  

7 Ophalen plastic afval + groene kliko 
10 KVB: Doe-avond kerst 
12 KVO: Kerststukjes maken, om 19.30 uur in 

d’Ouw School 
16 Harmonie: Kerstconcert in de kerk 
16 Chant’Oers: concert in Maxima Medisch 

Centrum 
17 KVB: Kerstviering 
19 KVO: Kerstviering, om 19.30 uur in  

d’Ouw School 
21 Ophalen plastic afval + groene kliko 

22 Ophalen oud papier 
28 t/m 30 SHO: fototentoonstelling van bruidsparen 

in d'Ouw School 

4 Chant’Oers: 15.00 u concert met  
Tottumet in d’Ouw school 

27 Harmonie: verkoop winterviolen 

4 Harmonie: concert Art4you 

5 Sint komt op bezoek bij de basisschool 

2013 
Januari 
3 TCO: Activiteitenmiddag 
19 Nieuwjaarsbijeenkomst + 

Rabovereningingsprijs in d'Ouw School 
20 TCO: Dagje in de sneeuw 
  
Februari  
15 TCO: Voorjaarsactiviteit 
  
Maart  
22 TCO: Info-avond Braderie 
  
April  
7 TCO: Braderie 
  
Mei  
  
Juni  

22+23 TCO: Tieners4Tieners 
  
Juli  

  
Augustus  
8 t/m 11 TCO: Bivak 
24 TCO: Afsluitingsfeest 

7 + 8 Boergondisch Oers 

28 t/m  
9 aug 

Vakantieprogramma 

2012 

De volgende kopijdatum is 
29 oktober 2012 




