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Druk & technische realisatie

de Run 5429
Postbus 407
5500 AK Veldhoven

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

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ).
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:
Meld klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44
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(K)Oers met name(n)
Namens de Oerse gemeenschap willen wij
Rabobank Oerle-Wintelre bedanken voor
iedere vorm van steun (jarenlang!) aan het
verenigingsleven en alle getoonde
betrokkenheid voor beide dorpen.
Bedankt!

Sint Jan Baptist zoekt leden
De sponsorcommissie van Basisschool Sint Jan
Baptist zoekt nieuwe leden, deze hoeven niet per se
ouder te zijn op school.

Ariane in het Klokhuis
Ariane van Spreeuwel
in Het Klokhuis
Zoek het uit! is een serie van tien afleveringen van
het Klokhuis over wetenschappelijk onderzoek. Voor
een antwoord op de vraag "Wat is groeien?" kwam
Nienke op bezoek bij de Technische Universiteit
Eindhoven waar Ariane bezig is met haar
promotie-onderzoek.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Kim Matheeuwsen 06-20837387, bedankt.

Bijeenkomst DVO

Zoals jullie weten, is OWWO samen met
Wijkplatform Oerle opgegaan in
DorpsVereniging Oerle, kortweg DVO genoemd.
Het uitgangspunt is, dat ook de bijbehorende
activiteiten door DVO worden overgenomen.
Daarom hebben wij het voornemen om op maandag
11 november a.s. om 20.00 uur in d'Ouw School
een bijeenkomst te organiseren voor alle
verenigingen en organisaties in Oerle, zoals dit ook
bij OWWO gebruikelijk was.
Wij verzoeken jullie deze datum alvast te
reserveren. De agenda voor deze bijeenkomst
wordt t.z.t. nog toegestuurd.
Met vriendelijke groet,
DorpsVereniging Oerle, secr. Jos van Haren
e-mail: jfavanharen@onsbrabantnet.nl

Ariane van Spreeuwel in het lab waar ze werkt.
In het "cellab" van de universiteit doen we
onderzoek naar het gedrag van cellen. We proberen
uit te zoeken hoe cellen groeien, hoe ze weefsel
maken en hoe we dit kunnen beïnvloeden. In de
Klokhuis aflevering op woensdag 16 oktober zie je
hier meer over.

Het leukste feest !
Sinterklaas is het leukste feest van het jaar,
Nog even en die tijd is weer daar
Zoals u weet heeft Sint het altijd druk,
Maar een beetje hulp, dat scheelt een stuk.
Daarom helpen wij Sint en Piet
Zo vergeet hij ook uw kinderen niet.
Wilt u zeker zijn van een gevulde schoen
Ga dan naar dehulpsint.nl, Sint zegt: Doen!

Kerstbomen te koop
Kerstbomen, vers van het land en in alle maten.
Uitzoeken kan al voor € 13,- per stuk.
Reserveren is mogelijk.
Wil Janssen
Paleisstraat 25
Tel: 040-2051764
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Kempisch Symfonieorkest

MS Fonds collectanten

Het Kempisch Symfonieorkest
Veldhoven viert het 60-jarig
jubileum met een feestelijk
concert in Theater De Schalm
in Veldhoven op zondagmiddag
20 oktober.
Onder leiding van Rien Snoeren brengt het KSV een
luchtig muziekprogramma met stukken uit opera,
operette, film en musical.
Om de feestvreugde te vergroten komt het
Gewestelijk Symfonie Orkest Maas en Niers
aanschuiven, zodat er een groot orkest ontstaat.
Solisten zijn Marco van Dulmen, klarinettist en
docent aan de muziekschool van Veldhoven, en Ruth
Walpot, violiste.
Het ensemble Tutti Contenti draagt bij aan de
feestelijkheden met populaire muziekstukken uit
opera- en operetteland. Het barbershopkoor
Southern Comfort Barber Gals treedt op met à
capella zang.
Arjamusement is de gastheer en hij brengt het
publiek met humor van het ene naar het andere
hoogtepunt uit de wereld van muziek en zang.
Het concert begint om 14.30 uur. Kaarten kosten
€ 15,- en zijn verkrijgbaar aan de theaterkassa.
(Advertentie)

Jubilerend MS Fonds zoekt
collectanten
Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar
geleden dat het Nationaal MS Fonds is
opgericht door
5 mensen met Multiple Sclerose (MS).
Tijd voor een feestje?
“Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat, collectecoördinator van het MS Fonds.
Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht
omdat er destijds geen voorlichting over het
ziektebeeld was. MS werd toen een spierziekte
genoemd en op de enige brochure die er was stond
een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag de
dag MS nog steeds verward met een spierziekte.
Sinds de oprichting wordt er eerlijke voorlichting
gegeven. Niet alleen aan de mens met MS, maar
ook aan zijn omgeving en behandelaars. Er zijn vele
brochures ontwikkeld.
Mensen met MS worden geïnspireerd en
gemotiveerd om hen te laten kijken naar hun
mogelijkheden.
Het onderzoek richt zich op het heden 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 (en morgen).
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met
allerlei fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan
bij de ander. Soms zie je niks aan mensen met MS.
Zij lijken normaal 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.
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 welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld
zet u zich 1 avond per jaar in!
De collecteweek is van 18-23 november.
Meer informatie:
Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer
weten over ons werk?
Bel met 010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.
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De parochie

MAKELAARDIJ

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk

De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven

Weekeinde van 19 – 20 oktober:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J. van Doorn
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J. van Doorn (Convocamus)
Weekeinde van 26 – 27 oktober:
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 – 3 november:
Allerheiligen – Allerzielen
vr 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
i.v.m. Allerheiligen
za 19.00 uur: Herdenking van alle overleden
parochianen van het afgelopen
jaar met Avondwakegroep
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
Weekeinde van 9 – 10 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(Convocamus)
Weekeinde van 16 – 17 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J. van Doorn
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J. van Doorn (Convocamus)

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Informatieavond Parochie Christus
Koning op 12 september jl.
In een aardig gevulde H. Caeciliakerk werd aan
belangstellenden het pastoresteam en het nieuwe
bestuur voorgesteld. Daarbij werd ook door elk lid
medegedeeld wat zijn/haar aandachtspunt binnen
het pastorale beleid of bestuur was. Tevens werd
door teamleider, deken Wilmink, aangekondigd dat
de H. Lambertus in Meerveldhoven tot parochiekerk
was gekozen, omdat hier een pastorie en
parochiecentrum gevestigd zijn. Voor Oerle kwam
het positieve bericht dat vooralsnog de St. Jan de
Doperkerk niet zal sluiten, maar die dreiging blijft
wel degelijk bestaan. De tijd zal ons leren of wij
allen de kerk open kunnen blijven houden, maar dan
hebben we natuurlijk wel actieve kerkgangers en
reguliere kerkbijdragen nodig.
Voor de St. Maarten- en de H. Jozefkerk werden al
wel definitieve data genoemd waarop beide kerken
aan de eredienst zullen worden onttrokken. Uiterlijk
1 januari 2015 valt het doek voor de St. Maarten en
uiterlijk 1 januari 2016 de H. Jozefkerk. Een dikke
domper voor die parochianen.
Met ingang van 1 januari 2014 veranderen in alle
kerken de vieringtijden en dan zal in de St. Jan de
Doper uitsluitend op zaterdagavond om 19.00 uur
een Eucharistieviering zijn. Regelmatige zondagse
kerkbezoekers zullen hun heil dan om 9.30 uur in
o.a de H. Caeciliakerk of elders moeten vinden of
ook uit moeten wijken naar de
zaterdagavondviering.
Tot einde van dit jaar zullen alle activiteiten
onveranderd plaatsvinden, daarna hoopt men de
nodige structuur te hebben gevonden voor een meer
uniforme aanpak van vieringen en zaken.
Op 24 november om 10.30 uur is er op het
Hoogfeest van Christus Koning een startviering
van de nieuwe parochie in de
H. Lambertuskerk. In het weekend van
23 en 24 november zijn de andere kerken
gesloten!
Alexa
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Parochieberichten:

Actieve harmonie

Gedoopt:
Charlotte de Hoog
Overleden parochianen vanaf Allerzielen
2012 t/m heden :
† Bertha Liebregts van den Berk, 92 jaar
† Riet Verweijen, 83 jaar
† Ad van Selst, 76 jaar
† Betsie Huijbers – van Gestel, 81 jaar
† Mien van Westen – van den Hoogen, 89 jaar
† Frans Leemans, 76 jaar
† Henk van Zon, 70 jaar
† Adriaan Tholen, 64 jaar
† Pieta de Jong – Schalk, 93 jaar
† Lies Boelens – Mollen, 89 jaar
† Corrie Dirven – Gorissen, 89 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

Actieve harmonie in geur, kleur en klank
U bent er inmiddels aan gewend, dat de harmonie
langs uw deur komt met ook andere zaken dan
alleen een donatie. Potgrond in het voorjaar en
winterviolen in het najaar en wel op zaterdag
19 oktober. Op deze dag zijn er weer in alle
kleuren winterviolen te koop die bij u aan de deur
worden aangeboden. De herfst schuift de zomer
opzij, maar u kunt deze wel een mooi kleurtje geven
met kwalitatief een sterke en mooie viool. U zet
uzelf maar eens goed in de bloemen en u steunt
daarbij ook nog uw muziekvereniging in Oerle.
Op zondagmiddag 27 oktober gaat Harmonie
Sint Cecilia weer De Schalm in op uitnodiging van
Harmonie L’Union Fraternelle uit Zeelst. Gezamenlijk
zorgen beide muziekverenigingen voor een
afwisselend programma. L’Union Fraternelle staat
voor een concours in het najaar en voor Sint Cecilia
is het een uitstekende gelegenheid om weer eens de
tanden ergens in te kunnen zetten om een leuk
concert te kunnen presenteren in een mooi theater
zoals de Schalm. U bent natuurlijk van harte welkom
en voor een entreeprijs van € 7,50 houden wij voor
u een stoel vrij.

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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Wijkzuster in Oerle
Wat gaat er veranderen in de
thuiszorg en wat betekent
dat voor u?
U heeft er misschien al over
gehoord of gelezen: de overheid
voert grote veranderingen door
in de zorg. Een van de grootste
veranderingen is dat cliënten langer in hun
eigen huis geholpen zullen worden. Ook wordt
er flink bezuinigd op de thuiszorg en een deel
van de financiering en organisatie wordt in de
toekomst neergelegd bij de gemeente.
Wat betekent dit voor u en uw naasten?
Op Prinsjesdag 17 september 2013 maakte de
regering haar plannen bekend. Daarom organiseert
ZuidZorg informatiebijeenkomsten voor cliënten,
hun naasten, geïnteresseerden en vrijwilligers. We
geven alvast een korte vooruitblik:
Eigen kracht
In de nieuwe ideeën over de zorg gaat het kabinet
uit van de eigen kracht van ieder mens. Zowel de
cliënt als zijn of haar naasten, buurtbewoners en
vrijwilligers wordt gevraagd om voor zichzelf en/of
anderen te zorgen. Dat heeft voordelen: u weet zelf
vaak precies wat u nodig hebt en het houdt u fit om
zo lang mogelijk veel zelf te doen. Ook voor naasten
en vrijwilligers geeft het voldoening om voor
anderen te zorgen. Een van de keerzijden is dat
mantelzorg extra druk oplevert. Veel mensen
combineren de zorg voor anderen met een drukke
baan en/of een eigen gezin. Daarom is het
belangrijk dat er goede professionele zorg is om
mee samen te werken en op terug te kunnen vallen.
Vertrouwd dichtbij
Want uiteraard blijft de thuiszorg bestaan. Sterker
nog, de zorg zal steeds vaker thuis gegeven worden.
Dat is betaalbaarder dan in een instelling of
ziekenhuis en het is ook prettig om in je eigen
vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Met
bekende buren en een wandeling door je eigen
buurt. De taak voor de thuiszorg is om cliënten en
naasten te begeleiden in zaken die ze zelf kunnen en
om daaromheen goede professionele zorg te
organiseren.

Dat doen we door de inzet van vertrouwde
wijkverpleegkundigen, verzorgenden, hulpen in de
huishouding en thuisbegeleiders. En een goede
samenwerking in de buurt, met andere
zorgverleners en welzijnsinstellingen.
Overzicht en signaleren
Wijkverpleegkundigen krijgen in de veranderende
zorg een belangrijkere rol. Zij hebben overzicht in
een wijk, staan dichtbij de cliënten en signaleren
welke zorg, hulp of ondersteuning een oudere of
chronisch zieke nodig heeft. Zij weten de weg naar
welzijnsactiviteiten in de buurt en bespreken met de
familie wat er nodig is. Ze kijken eerst wat een
cliënt met begeleiding zelf kan. Daarna wat er door
naasten opgepakt kan worden en wat er aan
ondersteuning door een professional wenselijk is.
Informatiebijeenkomsten
Wilt u weten wat de veranderingen inhouden voor
de thuiszorg? In oktober en november organiseren
wij samen met de gemeente en Stimulans
informatiebijeenkomsten over de veranderingen in
de zorg voor cliënten, hun naasten, vrijwilligers en
andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten zijn
gratis en u kunt zo binnen lopen, zonder dat u zich
vooraf aanmeldt. De koffie staat klaar!
Informatiebijeenkomsten
‘veranderingen in de thuiszorg’
Voor cliënten, hun naasten, vrijwilligers en
geïnteresseerden
Veldhoven-Dorp:
Woensdag 23 oktober, 15.00 – 16.30 uur
D’n Bond, Rapportstraat 29
Oerle:
Woensdag 30 oktober, 15.00 – 16.30 uur
d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18
Cobbeek-Centrum:
Woensdag 6 november, 15.00 – 16.30 uur
D’n Uitwijk, Wal 154
Zeelst:
Woensdag 13 november, 15.00 – 16.30 uur
’t Patronaat, Blaarthemseweg 18
De Kelen:
Woensdag 20 november, 15.00 – 16.30 uur
MFA-Noord, Smelen 38a
Meerveldhoven:
Donderdag 21 november, 15.00 – 16.30 uur
De Ligt, Ligt 157
Na 16.30 uur is er gelegenheid om met een
kopje koffie nog even na te praten.
Als u op 30 oktober (Oerle) verhinderd bent,
mag u gerust een van de andere bijeenkomsten
bezoeken
U kunt ook met al uw vragen bij ons terecht.
Berry de Lepper & Vivian Olislagers
Wijkzusters in Oerle
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De Nieuwe Band

De Nieuwe Band organiseert computer
workshops en inloopspreekuur voor
computerproblemen.
Nieuwe workshops zijn Picasa en Excel grafieken
maken. Bestaande workshops zijn er voor het
gebruik van een tablet.
De eerste nieuwe workshop is werken met Picasa
Op vrijdag 12 oktober is de workshop Picasa gestart.
Picasa is een programma om uw foto’s te
organiseren, te bewerken en te delen. Foto’s van
digitale camera naar computers/notebooks/laptops.
De workshop is voor beginners maar enige computer
ervaring is wel noodzakelijk.
Deze workshop is gedurende 6 vrijdagochtenden van
10.45 tot 12.30 uur.
De tweede nieuwe workshop is grafieken maken in
Excel
Op woensdag 23 oktober start de workshop. Enige
ervaring met basis kennis is noodzakelijk. De
workshop gaat in op het maken van grafieken:
diverse getallen om zetten in staafgrafieken,
kolomgrafieken en cirkeldiagrammen. Deze
workshop is gedurende 8 woensdagochtenden van
10.45 uur tot 12.30 uur.
De al bestaande workshops voor I-pad of Android
tablet gaan door
De verkoopsuccessen van tablets zijn enorm. Het
zijn geduchte concurrenten van de laptop of
computer geworden. De Nieuwe band is gestart met
korte workshops, speciaal gericht op de bediening
en de mogelijkheden van de I-pad of het Android
tablet. In 6 of 7 lessen worden u de fijne kneepjes
bijgebracht. De workshops, die tot nu toe hebben
plaatsgevonden, waren binnen de kortste keren vol.
Voor het komende seizoen zijn al nieuwe data
gepland.

I-pad
Dinsdag van 15.15 tot 17.00 uur
05-11-2013 tot 17-12-2013
07-01-2014 tot 18-02-2014
11-03-2014 tot 22-04-2014
Android
Donderdag van 10.30 tot 12.00 uur
12-09-2013 tot 31-10-2013
07-11-2013 tot 19-12-2013
09-01-2014 tot 29-02-2014
13-03-2014 tot 24-04-2014
Verder is er een Computerinloopuur
Computers worden niet gerepareerd maar we
kunnen wel uw computer sneller c.q. beter laten
werken, door het verwijderen of vervangen van
bepaalde softwareprogramma’s.
Elke eerste maandagmorgen en elke derde
donderdagmorgen van de maand, kunt u van deze
gratis service van de Nieuwe Band gebruik maken.
Maak een afspraak met de beheerder Theo (zie
onderstaande gegevens) en vergeet niet uw
computer mee te brengen.
Voor informatie en inschrijven voor een workshop
kunt u zich melden bij:
De Nieuwe Band in Veldhoven
Telefonisch: 040-2537749
Per email: info@de-nieuwe-band.nl
Adres: van Aelstlaan 14, 5503 BD Veldhoven
www.de-nieuwe-band.nl

Voor al uw thuiszorg en
hulp in de huishouding,
bel Zorgcentrum Merefelt!
Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt:
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven.
Telefoon: 040 - 253 50 40 www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445
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Het interview

Oerse dames in Huize Sele
'Het lijkt hier net Oers!'

Er is de afgelopen tijd veel veranderd in Oerle.
Het dorp heeft een ware metamorfose
ondergaan en er ligt een mooie weg rondom
Oerle. Maar er zijn nog veel meer plannen.
Voor de ouderen is het project met de
wijkzuster gestart en er zijn ook plannen voor
zorgwoningen rondom de KI en kleinschalige
woonvormen voor dementerenden. Onze
ouderen kunnen dan gewoon in het dorp
blijven wonen. Op dit moment is dat veelal niet
het geval. Waar wonen die ouderen nu dan,
vraagt u zich misschien af en wat denken zij
van alle vernieuwingen die er aan komen?
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken
Huize Sele, daar moeten we zijn. Momenteel wonen
er 63 mensen in Huize Sele. Vroeger woonden er
15 echtparen maar tegenwoordig zijn het er nog
maar 2. Er wonen dus vooral vrouwen en wij hebben
een afspraak met 5 dames die altijd in Oerle hebben
gewoond en sinds een tijd woonachtig zijn in Zeelst.
We zitten rond de tafel met:
- Sjaan Gepkens, zij woonde vroeger op Zandoerle
3a en is nu 86 jaar.
- Diny van der Sangen, zij woonde op de Kleine
Vliet 2 en is 83 jaar.
- Nellie van Roosmalen, woonde op de
Zittardsestraat en daarna op de Akert en is 85
jaar.
- Marie Renders woonde vroeger op het Hoogeind,
naast de molen en zij is 90 jaar.
- Anneke Peters, woonde vroeger aan de Oude
Kerkstraat en is 83 jaar.

Sjaan Gepkens begint te vertellen.
“Ik ben nu ongeveer 7 jaar weg uit
Oers. Eerst heb ik 2½ jaar in de
Merefelt gewoond. Maar toen
gingen ze daar verbouwen en
moesten we weg. Zodoende ben ik
in Huize Sele terecht gekomen. Ik
woon nu gewoon zelfstandig en
heb een aparte slaapkamer. Als ik
wil kan ik gewoon zelf koken, maar ik ga ook vaak
beneden eten in de zaal. Dat is gewoon gezellig.”
Marie Renders is de oudste dame
van het stel en is nog goed van
geest. Het lopen gaat haar niet
meer zo goed af. Marie: "Van
boven gigget nog wel, maor van
onder is het versleten". Marie
vertelt dat ze ook eerst in de
Merefelt heeft gewoond samen met
haar man Janus. Toen de Merefelt
ging verbouwen zijn zij ook naar
Sele verhuisd. Marie: "Janus heeft hier helaas nog
maar 5 weken geleefd en is toen overleden."
Intussen komt de monteur binnen van de
scootmobiel van Diny van der Sangen. Hij vertelt dat
de scootmobiel weer gerepareerd is. "Gelukkig”,
lacht Diny, "dan kan ik weer gaan
rijden met ons clubje. We gaan zo
overal naar toe, we lijken soms net
de Benidorm Bastards.”
Diny woont al 5½ jaar in Huize
Sele. Na de dood van haar man
Theo heeft ze nog 1½ jaar alleen
gewoond. "Maar het huis was zo
groot voor mij alleen. Nu woon ik
hier prima. Als ik behoefte heb aan contact ga ik
gezellig naar de zaal. Dan lijkt het net Oers maar
dan kleinschaliger. En als ik rust wil dan blijf ik
gewoon in mijn appartement."
Anneke Peters zit nu drie jaar in
Huize Sele. Ze krijgt regelmatig
bezoek omdat ze meer kinderen
heeft. Marie vertelt met een lach:
“Ja, óf Anneke heeft bezoek, óf ze is
weg.” Anneke: "Nou dat valt wel
mee, hoor. Ik krijg regelmatig
bezoek van de kinderen of
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kleinkinderen of ik word opgehaald. Maar ik kan zelf
ook nog goed lopen, dus ik loop regelmatig met een
vriendin naar het Citycentrum. Dat gaat nog goed en
dat is heel gezellig."
Op dat moment komt er een oudere mevrouw door
de zaal gelopen. Marie: "Kijk haar maar eens lopen,
die is nog vlug!"
"Ja", roepen de dames, "maar zij is ook nog jong, zij
is pas 78!" Dan kunnen wij onze lach echt niet
houden!
Nellie van Roosmalen woont in
december alweer 2 jaar in Sele.
"Ja”, zegt Nellie, “ik woonde op de
Akert, daar bij de tennisbaan. En
op een gegeven moment ging mijn
buurvrouw verhuizen en Cor de
Crom ging in de Paleisstraat
wonen. Toen zat ik daar alleen in
een 'huukske' weggestopt. Ik vind
het hier fijn. Als we willen kunnen we zelf koken
maar je kunt hier ook 's middags in de zaal warm
eten. SWOVE verzorgt van 12.00 tot 14.00 uur hier
de warme maaltijd. Sommige mensen eten liever
's avonds warm en die koken dan zelf. De meeste
mensen hebben geen gas omdat dat gevaarlijk is,
maar die koken elektrisch.”
Wat zijn er verder nog voor activiteiten?
Marie vertelt dat ze altijd de 'eier' rondbrengt van de
kippen die bij Huize Sele gehouden worden. Ze
houdt precies bij hoeveel eieren iedereen krijgt en
zorgt ervoor dat iedereen die een ei minder krijgt,
de volgende keer een ei meer krijgt.
Verder is er gedurende de hele week een
activiteitenprogramma.
Maandagochtend :
gym
Maandagmiddag:
kaarten
Dinsdagochtend:
tsi tsi of zoiets (Thai Chi!)
dinsdagavond:
kaarten
Woensdagmiddag:
kienen (met 90 dopjes)
Woensdagavond:
sjoelen
Donderdagmiddag:
handwerken
Donderdagavond:
bingo (75 dopjes)
Vrijdagmiddag:
kienen

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

Alle activiteiten worden door vrijwilligers
georganiseerd. De dames vinden het wel jammer
dat er nu weer 2 vrijwilligsters ophouden. "Het
worden er steeds minder!" Ze vinden het ook
jammer dat het dansen afgelopen is. Maar
tegenwoordig kunnen ze ook op computerles. De
pedicure, de kapster, de fysiotherapeut en de
Thuiszorg komen gewoon aan huis. Dat is wel
makkelijk.
Al met al zijn de dames heel tevreden. Ze hebben
wel een beetje gelijk. Vooral als ze zo gezellig rond
de tafel zitten te 'buurten' kunnen we terecht
zeggen: 'Het lijkt hier net Oers!'

De dames in Huize Sele, in het midden staand;
Nellie van Roosmalen. De voorste rij, v.l.n.r.:
Marie Renders, Diny van der Sangen,
Sjaan Gepkens en Anneke Peters.

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

www.dpgveldhoven.nl

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

Geitjes
Van kinds af aan al ben ik er dol op geweest.
Meteen vanaf de eerste keer dat een geitje langs de
weg mijn aandacht vroeg door luidkeels naar me te
mekkeren, was ik verkocht! Ik moest en zou naar
het dier toe en had het het liefst meteen met me
mee naar huis genomen.
Geitjes bleven mij in het vervolg altijd trekken.
Stond er ergens een geit, dan ging ik er heen om
het dier toch even aan te halen.
En vraag me nu niet waarom, want ik kan het niet
uitleggen. Wellicht ben ik in een vorig leven ooit wel
geit geweest hè, hahahhaaha!
In elk geval ben ik nog steeds net zo nieuwsgierig
als een geit, dus iets van een geit heb ik wel in mij,
denk ik zo.
Misschien is het maar goed dat er in de stad waar ik
opgroeide geen geitjes te zien waren, want anders
zou mijn moeder het wel heel moeilijk met mij
gehad hebben. Ik kwam toch al regelmatig thuis
met een dier dat ik gevonden had en dringend mijn
hulp nodig had volgens mij.
Meestal kwamen die dieren dan via de voordeur
binnen en gingen er via de achterdeur en het balkon
weer het huis uit.
Mijn moeder had namelijk angst voor dieren,
helemaal voor de grote herdershond die ik ooit mee
naar huis nam. Die kon ze helaas niet via het balkon
laten verdwijnen, dus stuurde ze mij de deur uit om
het dier terug te brengen naar de plek waar ik hem
gevonden had. En ik deed dit alleen maar onder
flink gemopper wat zij wilde.
Gelukkig dat mijn echtgenoot net als ik ook dol op
dieren was en daarom heb ik tijdens mijn huwelijk
met hem mijn hart kunnen ophalen. Vele dieren
hebben dan een tijdelijke woonplek bij ons gehad.

En natuurlijk kwamen er toen ook geiten bij ons op
stal en zelfs in huis, want ja, er was regelmatig toch
een dier dat wat extra verzorging nodig had. Een
verstoten geitenlam kon altijd rekenen op mijn
aandacht, zelfs al moest ik er vaak ‘s nachts mijn
bed vooruit.
Intussen is het al jaren geleden dat de laatste geit
bij mij in huis kwam, maar toen ik vorige week een
bezoek bracht bij het Geitenboerke en daar op stal
liep, merkte ik wel degelijk dat die voorliefde voor
geiten nog lang niet voorbij was.
Natuurlijk vond ik het restaurant uit de kunst, de
koffie heerlijk en het filmpje over het gebeuren
interessant, maar ik keek er toch naar uit om de
geiten in levenden lijve te zien.
Pas op stal kwam ik echt aan mijn trekken.
Ik vond het heerlijk dat die dieren van mijn
aandacht genoten en zich soms zelfs verdrongen om
van mij een aai over hun bol te krijgen.
Ach, ik weet wel dat het niet direct om mij ging
hoor, want geiten zijn nu eenmaal erg aanhankelijke
dieren en zullen waarschijnlijk bij een ieder die hen
aandacht geeft hetzelfde reageren.
Maar die middag, dat ik daar op stal liep, deed ik
net of het helemaal speciaal voor mij was. En even
was ik terug in de tijd dat ik mijn eigen geitjes op
stal had staan.
Geitjes zullen wel altijd mijn lievelingsdieren blijven
denk ik zo.
Thea.

10

Oersmakelijk

En nog een receptje van Niek:

Crème brûlée

Ingrediënten
· 1 vanille stokje
· 200 milliliter slagroom,
ongezoet
· 200 milliliter melk
· 4 eidooiers
· 80 gram suiker
· witte basterd suiker
· 4 lage schaaltjes
Door Niek van Campen

Chocolade Brownie gevuld met ganache
Ingrediënten
· 100 gram room
(voor de ganache*)
· 100 gram pure chocolade
(voor de ganache*)
· 3 stuks eigeel
· 3 hele eieren
· 70 gram suiker
· 155 gram boter, gesmolten
· 155 gram pure chocolade,
gesmolten
· 80 gram bloem
*Ganache (vloeibare vulling)
Bereidingwijze
Breng de slagroom aan de kook (voor de ganache)
en los de pure chocolade er in op. Zet dit op
kamertemperatuur weg.
· Klop het eigeel en de eieren met de suiker tot een
luchtige massa.
· Voeg de gesmolten boter met de gesmolten
chocolade toe.
· Spatel de gezeefde bloem door het geheel.
· Spuit met een spuitzak de helft van de
chocoladetaartmassa in een beboterde en
gebloemde vorm (bijvoorbeeld muffinvorm).
· Spuit daarop wat ganache (vloeibare vulling) en
daaroverheen nog wat chocoladetaartmassa.
· Vul de bakjes tot maximaal ¾ van de vorm.
· Bak het geheel af in ongeveer 25 minuten in
een voorverwarmde oven van 200 °C.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat
het een lekker en makkelijk recept is.

Bereidingswijze
Verwarm de oven op 125˚C. Snijd het vanille stokje
open en schraap het merg eruit. Breng de slagroom
met de melk, het vanillemerg en –stokje aan de
kook en laat dit op een laag vuur 5 minuten trekken.
Verwijder daarna het vanille stokje.
Klop met de mixer de dooiers en de suiker tot een
romige crème. Schenk de hete room erbij terwijl je
stevig spatelt. Blijf mengen tot het mengsel wat
dikker wordt.
Schenk de eierroom in de schaaltjes en zet ze in de
oven. Laat het in 45 minuten gaar worden. Het is
klaar als het helemaal gestold is.
Laat de crème brûlée op kamertemperatuur afkoelen
en verder opstijven. Dek de schaaltjes af en zet ze
minimaal 2 uur in de koelkast om goed koud te
worden.
Haal ze uit de koelkast en strooi er rietsuiker
overheen, brand deze af tot er een mooi
gecarameliseerd laagje onstaat.

jan1.joosten@kpnplanet.nl

Ik wil de pollepel doorgeven aan
Ruud van der Velden
Ik kies voor deze persoon omdat hij heel
goed kan koken. Echt een man met passie
voor het vak.

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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Uitslag kermisloterij SNLO

Uitslag kermisloterij
Nieuwe Levenskracht Oerle
Op zaterdag werd de kermis geopend door
basisschoolkinderen, die samen met hun ouders en
harmonie Sint Cecilia in optocht vanaf de
basisschool naar het Kerkplein liepen. Alle
deelnemende kinderen kregen voor een aantal
kermisattracties vrijkaartjes. Dit werd mogelijk
gemaakt door de Rabobank Oerle-Wintelré.
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle was wederom
aanwezig met haar brievensportkraam 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.
Onder de aanwezigen bij de trekking, werden dit
jaar drie levensmiddelen pakketten verloot.

Uitslag loterij De Hinnekers

Ponyclub “De Hinnikers” Oerle
Uitslag kermisloterij 2013 Ponyclub “De Hinnikers”
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 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Weekend Ponypark Slagharen
2960
Bluetooth iPadhoes met keyboard
3178
Tafelhaard
1559
Tristar elektrische wok met glazen deksel
0990
Pech onderweg set
2456
Princess elecktrische BBQ
2010
Hoes voor iPad en een Bluetooth keyboard
2466
Picknickmand met koeltas, servies en bestek
3546
Chocoladefontein met draai spiraal en
warmhoudfunctie
2231
luxe 5 delige wijnset
2708
A4 portfoliomap
1015
Pokerspel
3536
5 delige cocktailset
3681
reiskoffertje
1563
5 delige keukenset
3158
Winterset voor de auto
2424
Reistas
0598
2 roestvrijstalen kandelaars
0962
Bankpassenmapje incl. pen
3966
Setje veiligheidslampjes
3392

Hieronder de uitslag van de loterij trekking;
Lotnr:
1e Prijs: Oma fiets
2923
2e Prijs: 21" LED-TV met DVD speler
1005
3e Prijs
Smartphone simlockvrij
3692
4e Prijs: Nat/droog zuiger
2507
5e Prijs: Partytent uitvouwbaar
2180
6e Prijs: Droogmolen
0473
7e Prijs: Autokrik in koffer
0707
8e Prijs: Trolleykoffer 27"
4009
9e Prijs: 60-Delig bestekset
3358
10e Prijs: Driewieler met duwstang
3772
11e Prijs: Waterkoker
2549
12e Prijs: Handpalm schuurmachine
1428
13e Prijs: Soldeer set
0603

8.

Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het
juiste lot, worden afgehaald bij
Toos Senders, Oude Kerkstraat 57, te Oerle.
Telefoon: ( 040 – 205 22 39

Heeft u prijs, bel dan naar:
Margaret ( 040-205 30 37
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rabo Nederpop 2014

De kaartverkoop voor het grootse dorpsfeest
Rabo Nederpop2014 is begonnen!
In onze webshop (www.nederpop2014shop.nl) kunt
u kaarten bestellen voor de voorstellingen van
vrijdagavond 11 april, zaterdagavond 12 april en/of
zondagmiddag 13 april 2014. Maar er is meer: we
bieden u VIP arrangementen aan, de mogelijkheid
om één van de liedjes te adopteren en we bieden
interessante sponsormogelijkheden!
Speciale kortingsactie Rabobank
Speciaal voor hun leden pakt onze hoofdsponsor
Rabobank Oerle-Wintelre meteen spectaculair uit!
Alle leden van de Rabobank Oerle-Wintelre hebben
een brief gekregen met daarin een fantastisch
aanbod: de bank biedt een korting van maar liefst
€ 7,50 aan op de toegangskaarten. U betaalt als lid
dus geen € 12,50 per kaart, maar slechts € 5,00!
Maar let op: dit aanbod is alleen in de maand
oktober 2013 geldig, en is beperkt tot 2 kaarten per
lid. Wees er dus snel bij, want er zijn een
gelimiteerd aantal kaarten beschikbaar.
Vip arrangementen
Wilt u RaboNederpop2014 op een andere manier
meemaken? Dat kan.
We bieden u een uitgebreid VIP arrangement aan
voor de voorstellingen.
Optimaal, zorgeloos genieten van het programma,
onder het genot van een hapje en drankje. Een leuk
idee om cadeau te doen, als personeelsuitstapje,
met relaties een leuke en ontspannen avond te
beleven of om vrijwilligers een origineel
“dank je wel” te schenken.
Sponsoring
Welk bedrijf wil niet graag prominent in beeld zijn
bij zo’n groot evenement?
Daarom bieden wij u daarvoor een keur aan
mogelijkheden: ons sponsorgalerijbord, uw
boodschap verwerkt in een optreden, vermelding op
onze website, het Top40 blaadje en nog veel meer.
U vindt alle informatie hierover in de webshop.
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Sander in Nieuw Zeeland
Sander Antonis is samen met een
vriend vertrokken naar Nieuw
Zeeland om daar ruim 20 weken
stage te lopen. Hij houdt ons
regelmatig op de hoogte van zijn
avonturen.
Week zeven 1 2 3 4 5 6 7,
waar is toch de tijd gebleven,
ik ben hier, jullie zijn daar, dit
verslag is nog lang niet klaar…
Tja, het maakt ook eigenlijk helemaal niets uit welke
titel ik aan het reisverslag geef, maar om eerlijk te
zijn vond ik dit wel aardig creatief van mezelf. Week
nummer zeven alweer, een week waarin er van
maandag tot en met vrijdag hard gewerkt is op mijn
stage bedrijf. Van de wekelijkse Playgroup op de
maandagochtend tot het weekend inluiden op de
vrijdagmiddag zijn er hier en daar wat dingen die de
revue gepasseerd zijn, maar waar ik jullie niet mee
ga lastig vallen. Het waren namelijk ‘vrij normale
alledaagse werkzaamheden’ van mijn stage zonder
‘AAAUW of WOOOW’ momenten.
Maar op het moment dat de vijf werkdagen niet
bijzonder zijn, moet je iets van het weekend gaan
maken om deze week niet zomaar te vergeten.
Daarom stond er een weekendje weg op het
programma, en niet zomaar een weekendje weg,
nee nee… we zijn naar PIHA geweest.
Nou hoor ik jullie bijna denken aan de andere kant
van de wereld, wat is in hemelsnaam Piha? Nou dat
is een plaatsje aan de westkust van Nieuw-Zeeland
met zeer mooie stranden en …
Zaterdagochtend zijn Martijn en ik naar Piha
gereden, hebben jullie dan een auto? Nee, dat
hebben we niet maar we hadden een geweldige
Nissan Serena, een soort busje, dat we konden
omtoveren tot een halve ster hotel, gehuurd.
Normaal gesproken rijdt de een en doet de ander
niets, of niet veel… maar doordat ze het hier in
Nieuw Zeeland leuk vinden om aan de andere kant
van de weg te rijden, was het de taak voor beide om
goed op te letten. Uiteindelijk door een goed
geleverde inspanning en een samenwerking van de
bovenste plank, zijn we heel in Piha aangekomen.
Er waren in totaal zeven ‘things to see and do’ in het

kleine foldertje, die we dan
ook allemaal maar hebben
gedaan. Begonnen bij
nummer één ‘Lion Rock’ via
‘Kitekite Falls, waar er
natuurlijk maar een persoon
bestaat die zich uitkleedt en
naar de waterval toe zwemt
terwijl er een gering groepje
mensen staat te kijken naar
de pracht en praal van wat
moeder natuur geschapen
heeft, nou ik kan de mannen
onder ons vertellen; het water was heel weinig
centimeter koud’, vervolgens naar
‘the Gap’ om te eindigen met de ‘Tasman Lookout’.
Iedereen die goed kan tellen, telt maar vier van de
zeven bezienswaardigheden. Maar dit is alles wat
we op dag één hebben gedaan. Het was namelijk
tijd om een camping te gaan zoeken en onze Nissan
Serena om te toveren naar een slaapplek. Stoelen
plat, houten platen erover, matrassen erover, etc.
etc. en ja hoor… klaar voor een nachtrust!
Maar die nachtrust werd eventjes uitgesteld… we
hoorden namelijk muziek en waar muziek is, zijn
meestal mensen. Toen we eenmaal aankwamen bij
de geluidsbron zagen we een grote discotheek,
eigenlijk was het de plaatselijke bowlingvereniging
maar dat maakt niet uit, er werd flink gedanst door
de mensen van de leeftijdscategorie 20 – 70 jaar
oud, en daar heb ik dan ook mijn eerste echte vlam
in Nieuw Zeeland ontmoet. Het was een jonge dame
van rond de 66 jaar waar ik heerlijk mee heb
gedanst op Groovy muziek. Er werd alleen maar
muziek van deze muziekstijl gedraaid, maar dat
mocht de pret niet beïnvloeden. Na een korte
nachtrust, en het hotel weer omgetoverd te hebben
naar een autobusje, zijn we naar Karekare gereden,
een minuutje of vijftien van Piha af, waar we hebben
genoten van de Karekare watervallen,
The watchman en de Karekare Pou. Het waren
allemaal tochten van een half uur of langer, waarbij
er genoten werd van de schoonheid van de natuur.
Prachtige paden door de bergachtige (regen)wouden
van de westkust die beloond werden met
ontroerende uitzichten. Ik heb het maar net droog
kunnen houden… dat is natuurlijk niet helemaal
waar, maar het was zeker een geweldige ervaring
waarbij verschillende facetten van moeder natuur
voorbij kwamen.
Ja het was een geweldig weekend, eentje die ik niet
snel ga vergeten… Om een beeld te krijgen van de
trip naar Piha, ga ik een dezer dagen of ergens in de
aankomende week wat foto’s op Facebook zetten. Er
zijn in totaal 241 foto’s gemaakt, wat in dit geval
betekent dat er zoveel mooie dingen te zien waren…
De klok is afgelopen nacht verzet van 02.00 ->
03.00 dus ik ga snel naar mijn bedje toe om dit
verschil goed te gaan maken, of om in ieder geval
uitgerust aan week acht te kunnen beginnen.
Dag dag…
Volg Sander op
http://sanderantonisnza.waarbenjij.nu/
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Bart in Frankrijk
De afgelopen zomer heeft Bart
van der Zee ruim 7 weken in
Frankrijk gewerkt op een
Wijndomein in Frankrijk.
Ik zie in de Koers van Oers
regelmatig verhalen over
Oerlenaren die zich een
tijdje in het buitenland
bevinden. Omdat ik zelf een
tijdje in Frankrijk ben leek
het me leuk om zo’n soort
verhaal over mijn ervaringen te vertellen.
Het is namelijk al een leuk verhaal hoe ik hier
terecht ben gekomen, in het kort hieronder
verteld.
Ons pap en mam zijn in december 2012 voor een
midweek in Londen geweest. Erica (de eigenaresse
van het domein) is met haar vader in dezelfde
periode 1 dag in Londen geweest.
Tegenover Harrods hebben ze koffie gedronken en
een gebakje gegeten. Je kent het verhaal van
Nederlanders raken aan de praat, we wonen in
Frankrijk, wat doen jullie dan, etc.?
Een half uurtje hebben ze met elkaar gesproken,
een kaartje uitgewisseld. Uiteindelijk ben ik via deze
weg in Frankrijk terecht gekomen.
Dit is even in het kort het verhaal, op zichzelf al een
heel bijzondere samenloop. Op dit moment ben ik in
het gezin opgenomen en is Frankrijk voor mij een
soort van tweede thuis geworden.
Ook probeer ik elke week een blog bij te houden,
hier kunnen jullie ook even op kijken om een beeld
te krijgen.
De site: http://bartvanderzeeblog.wordpress.com
Om een beeld te krijgen van het domein, de wijnen
en de Chambres d’Hôtes kun je op onderstaande
sites kijken (nieuwe site is in aanmaak, maar voor
nu kun je even op de oude site kijken).
http://www.vandenbeld.biz/minzac/
http://www.chambresdhoteswijzer.nl/chambresminzac/domaine-de-la-rogere/

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

Een stukje uit de blog van Bart:
Eindelijk is het dan zover: “Mijn
eerste oogst”. Het is niet zo’n
heel goed jaar, de oogst is
klein, de druiven willen niet rijp
worden, het suikergehalte is
laag en het zuurgehalte is hoog.
Het geschikte moment gaat dit
jaar niet meer komen, daarom
heeft Michel besloten (ook in
verband met het goede weer nu
en vanaf het weekend is weer kans op regen) om
woensdag 25 september te beginnen met de oogst
van de witte druiven. De oogst gaat drie dagen
duren. De rode druiven moeten nog even blijven
hangen en zullen naar alle waarschijnlijkheid, half
oktober geoogst worden.
De dag begint vroeg in de ochtend. Michel gaat om
acht uur beginnen met oogsten. Ik probeer zo snel
mogelijk in de wijngaard te zijn, maar helaas voel ik
me die nacht behoorlijk beroerd en blijf daarom nog
even een kwartiertje in bed liggen. Om half negen
loop ik de wijngaard in zoekende naar een grote
oogstmachine (niet te missen). Opa is al aanwezig
met de tractor en de benne. Het is indrukwekkend
om te zien dat de oogstmachine alle druiven eraf
haalt, de bladeren laat hangen en er eigenlijk niets
te zien is van heel het gebeuren. Helaas is de
wijngaard met witte druiven nog vrij jong. De
wijnpoten worden nog ondersteund door een paaltje.
Lees het verhaal verder en volg Bart op
http://bartvanderzeeblog.wordpress.com

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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Samen staan we sterk!
U wordt toch ook lid?
Vroeger werden de belangen van Oerle op fantastische wijze vertegenwoordigd door het Wijkplatform en
Oerle Wordt Weer Oers (OWWO). Deze zijn nu samengevoegd onder de naam ‘DorpsVereniging
Oerle’, de belangenorganisatie voor Oerle en haar inwoners. We willen samen met u de leefbaarheid
van Oerle beschermen en verbeteren. We willen een gesprekspartner zijn voor de gemeente en andere overheden en organisaties. Een serieuze gesprekspartner waar men niet omheen

kan.

En daarvoor hebben we uw steun nodig, want samen staan we sterk!

Wat is er al
gerealiseerd?
- Het dorpsontwikkelingsplan, met subsidie van de
provincie. Het centrum is opnieuw ingericht, de
basisschool ingrijpend verbouwd, schuilhutten in
het buitengebied, een website voor Oerle,
ontmoetingshekken op 4 plaatsen.

- De wijkzuster is terug in Oerle.
- Een ontmoetingsruimte in d’Ouw School die
iedere dag open is.

- De starterswoningen worden nu eindelijk gebouwd.
- Het verkeersluw maken van de dorpskern.
- Buurtpreventie in bijna heel Oerle, i.s.m.
Politie en Stimulans.

- Overleg met de horeca in Oerle, om overlast te
voorkomen.

- Een zorgcentrum in Oerle, in het KI-gebouw,
met een huisarts, een prikpost, etc.

- Zorgwoningen rondom de KI, zodat ouderen in
Oerle kunnen blijven wonen.

- Kleinschalige woonvormen voor dementerenden
in Oerle.

- Een winkel voor de eerste levensbehoeften.
- De kerk in Oerle behouden of daar een zinvolle
invulling voor vinden.

- Nieuwe bewoners in de nieuw te bouwen wijken
integreren in de Oerse dorpscultuur en aansluiting
laten vinden bij ons bloeiende verenigingsleven.

- Het opknappen van fiets- en wandelpaden in de
bossen van Oerle, Zandoerle en Toterfout.

- Fysiotherapie in het dorp.
- Een recreatievisie voor Oerle en het buitengebied.
- Plaatsing van informatieborden bij binnenkomst
van het dorp.

- Jaarlijkse nieuwjaars- en
verenigingsbijeenkomsten.

- Bijdrage geleverd aan het fotoboek over Oerle
“Witte Nog”

Welke wensen hebben we
voor de komende 5 jaar?

.

- Aanzet gegeven voor de oprichting van
Boergondisch Oers.

- Het mogelijk maken van de ontwikkeling van d'n

- Wandel- en fietsroutes vanuit het dorp naar het
buitengebied, bijvoorbeeld ‘Ommetje Oerle’.

- Stimuleren van verenigingsleven en
vrijwilligerswerk in Oerle.

- Beter openbaar vervoer.
- Opknappen van de wegen in het buitengebied, de
St. Janstraat, Zandoerleseweg en Oude Kerkstraat,
tot aan de nieuw aangelegde rotondes.

- Het terugbrengen van de verkeersbelasting van het
historische Zandoerle.

- En natuurlijk wat u belangrijk vindt!

Oerse Hoop, enzovoort.
Om bovenstaande wensen te kunnen realiseren heeft DorpsVereniging Oerle leden nodig. Het zou mooi
zijn als alle huishoudens van Oerle lid worden zodat we naar de politiek toe kunnen spreken namens
heel Oers. Zo kunnen we daadkrachtig optreden!
Per huishouden kost een lidmaatschap slechts € 5,= per jaar. Met het geld steunen we allerlei bestaande
en nieuwe initiatieven van Oerse verenigingen en houden we jaarlijks (of indien nodig) een dorpsoverleg
waar u als lid van harte welkom bent en waar u ook echt inspraak heeft. Bovendien houden we u regelmatig op de hoogte via de Koers van Oers, Oerle.info en/of per e-mail.
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Samen staan we sterk!
U wordt toch ook lid?
We verzoeken u het hieronder staande aanmeldformulier volledig ingevuld en voorzien van handtekening in de
brievenbus te doen van een van de bestuursleden of te deponeren in de gele brievenbus van d’Ouw School.

Bestuursleden DorpsVereniging Oerle:
Bestuurslid:
Frans Loijen
Janus Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven

Voorzitter:
Carla Schippers
Boonberg 18
5507 NR Veldhoven

Secretaris:
Jos van Haren
Welle 32
5507 NX Veldhoven

Bestuurslid:
Miranda van Vlerken
St. Janstraat 50
5507 ND Veldhoven

Penningmeester:
Wim Luijkx
Feit 43
5507 MC Veldhoven

Bestuurslid:
Harry van der Zanden
Kleine Vliet 1a
5507 PX Veldhoven

#
AANMELDFORMULIER DorpsVereniging Oerle
Naam incassant
Adres incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging

: Dorpsvereniging Oerle
: Welle 32, 5507 NX Veldhoven
: Dorpsvereniging Oerle
: Jaarlijkse contributie

Door ondertekening van dit formulier wordt u lid en geeft u
toestemming aan de Dorpsvereniging Oerle om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om € 5,-- van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie, en uw bank om
doorlopend € 5,-- van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode : ………………………………

Woonplaats : ……………………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer [IBAN] : ………………………………………………………………………………………
Plaats : …………………………………………

Datum : …………………………………………

Handtekening:
……………………………………………………………………
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BIO E/F Binnenspeeltuin

Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via:
Het korfbalseizoen is weer begonnen, dus ook
het activiteitenprogramma van de
jeugdcommissie is weer van start gegaan!
Zoals elk jaar mochten de jongste leden het seizoen
aftrappen en deze keer hebben we gekozen voor
een middagje speeltuin op woensdagmiddag
18 september 2013. Het weer was echter niet
fantastisch, dus hebben we de plannen omgegooid
en zijn we naar binnenspeeltuin Trollenland in
Deurne gereden.

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

kabelbaan, glijden van een reuze springkussen of
gek doen in de enorme ballenbak. Ook was er een
knutselhoek, waar mooie tekeningen zijn gemaakt.
Tussendoor hadden ze nog wel even tijd voor een
snoepje en wat drinken, maar daarna zaten ze snel
weer in het klim- en klautertoestel.
Na 2,5 uur spelen zijn ze met rode wangetjes en een
zak chips weer in de auto gestapt en hebben we ze
(weer onder luid gezang) naar huis gebracht.
Meiden: het seizoen is weer goed begonnen!
Dank je wel voor de gezellige middag!

Met zeven enthousiaste E- en F-meiden reden we,
onder luid gezang, naar
Deurne. Daar aangekomen
hadden de meiden nog net
tijd om hun schoenen uit te
doen en weg waren ze!
De binnenspeeltuin bestaat
uit een enorm speeldoolhof
gemaakt van netten met
verschillende verdiepingen.
De meiden konden naar
hartelust klimmen en
klauteren, zwieren aan een

Meer foto’s op http://www.biokorfbal.nl

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

Fysiotherapie in Oerle

Snerttocht 2014, wie helpt?

Inmiddels al weer een half jaar fysiotherapie in
Oerle en gelukkig weten steeds meer mensen
ons te vinden. Michiel en ik hebben het hier
prima naar onze zin. Het komend jaar zullen
we gaan gebruiken om onze contacten in Oerle
verder uit te breiden.
Een aantal keer hebben we het gehad over ouderen,
en ouder worden. Over wat er met je lijf gebeurt en
hoe je er aan kan werken om jezelf zo goed mogelijk
in vorm te houden. Niet dat dit iets garandeert,
maar statistisch wordt aangegeven dat bewegen een
zeer goed middel is om gezond te blijven.
Fysiotherapeuten worden daarin ondersteund door
een wetenschappelijk bureau, het NPI (=Nederlands
Paramedisch Instituut). Die zenden om de
2 maanden een overzicht uit van allerlei
onderzoeken. Een paar voorbeelden.
“Flamingo-oefeningen leiden tot afname van
valincidenten bij vrouwen van 75 jaar of ouder”.
“Gamen is goed voor het oudere brein”.
“1x per week sport is goed voor de oude vrouw”,
(ouder dan 60 jaar).
“116 jaar is haalbaar”
“Sportieve ouderen hebben betere zenuwbundels”.
Deze laatste quote komt van de neurologen van het
UMC Radbout die dit concluderen na het bestuderen
van 440 MRI scans. Wandelen, fietsen, hardlopen of
tuinieren; ouderen die veel bewegen hebben een
betere kwaliteit zenuwbundels dan leeftijdgenoten
die minder bewegen. Ook blijkt beweging het meest
effect te hebben op het voorste deel van de hersens,
dat onder meer zorgt voor keuzes maken,
vooruitdenken en handelen.

Al zo’n 50 jaar organiseert Stichting Jeugdbelangen
Oerle de jaarlijkse snerttocht op de 2e zondag van
het nieuwe jaar. Ook komend jaar staat dit weer op
de planning voor zondag 12 januari. Maar het idee is
om de organisatie eens een keer anders te doen.
De organisatie van de snerttocht is altijd een
samenwerking tussen Stichting Jeugdbelangen en
een aangesloten jeugdvereniging (TCO, Sint
Nicolaas-comité, vakantieprogramma). Helaas zijn
de afgelopen jaren wat medeorganisatoren gestopt,
waaronder Jong Nederland en het Oranje-comité.
Het roulatiesysteem is dus wat uitgedund wat erg
jammer is, maar het heeft het bestuur van Stichting
Jeugdbelangen aan het denken gezet.
Naast de jeugdverenigingen zijn er in Oerle veel
andere verenigingen en stichtingen actief. Graag
willen we deze ook eens in de gelegenheid stellen
om de jaarlijkse snerttocht mee te organiseren. Dus
zit u in een Oerse vereniging en lijkt het u leuk om
deze historische wandeltocht mee uit te zetten, een
post te bemannen om bijvoorbeeld uw vereniging of
stichting in beeld te brengen, dan kunt u contact
opnemen met Stichting Jeugdbelangen Oerle.
Namens Stichting Jeugdbelangen Oerle,
Bertina Senders
(secretaris; ( 06 22509457)

Het is maar dat u het weet.
Maar mocht het lijf mankementen vertonen aan het
bewegingsapparaat, tekort komen qua conditie of
kracht, dan kunt u natuurlijk altijd een beroep op
ons doen.
Fysiotherapie Oerle, Oude Kerkstraat 18, in
d’ Ouw School Tel: 2921974 of 2539665
Ook zonder verwijzing van de huisarts kunt u een
afspraak met ons maken.
Michiel Knibbe en Martin van Dam
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Ruilverkaveling

Crypto Oers, puzzel 1

Ruilverkaveling Wintelre-Oerle
Half oktober wordt er door de aannemerscombinatie
van Beers Hoogeloon- De Crom aannemingsbedrijf
gestart met de werkzaamheden aan de
ruilverkaveling te Wintelre-Oerle. Het nieuwe
inrichtingsplan moet leiden tot een betere situatie in
het gebied voor zowel de landbouw, water, natuur,
recreatie, landschap en cultuurhistorie.
De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden
bestaan voornamelijk uit het aanleggen van
faunapassages, natuurcompensaties, poelen, het
uitvoeren van enkele bodemsaneringen,
kavelaanvaardingswerken en het verbeteren van
landbouwpercelen.
De uitvoering van het project is verdeeld in 3 fases:
De eerste fase start half oktober. In deze fase
worden er faunapassages aangelegd op de Grote
Vliet, de Scherpenering en op de Paddenvenweg in
Oerle, en in Wintelre op de Biemeren,
Oostelbeersedijk en het Rouwven. Ook worden de
bodemsaneringen uitgevoerd in deze fase.
De tweede fase start februari 2014. Gaat
voornamelijk om werken op percelen die ingericht
worden voor natuurcompensatie.
De derde fase start na 1 januari 2015. In deze fase
voeren wij de resterende werkzaamheden uit. Deze
zullen voornamelijk bestaan uit het verbeteren van
landbouwpercelen.
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In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen,etc. beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl

1
2
3
4
5
6
7

1

Dit café maakt de taart af (2,4)

2

Zij is de kat van Toon-Jan (4)

3

Het is aangenaam bij Geert (8)

4

De WOR is een cirkelvorm kwijt (7)

5

Sla Eric op zijn kop (6)

6

Je hoort niet recht geel zand te bestellen (4)

7

De loonwerker is zuiver plus (8)

Ouw (k)oers
Bron: Koers van Oers,
jaargang 37, september 2003.
Jong Nederland
Beste dorpsgenoten,
Fijne vakantie gehad? Ik (nog) niet, maar dat even
terzijde. Je vraagt je misschien af of ik wel mee op
kamp ben geweest. Dat is immers ook vakantie. Je
weet wel, een week zonder ouders, in een tent, met
mooi weer en altijd “leuke” kinderen. Wegens
gebrek aan vrije dagen ben ik alleen de laatste drie
dagen mee op kamp geweest. En natuurlijk: na drie
dagen zon begon het te regenen en dat is niet echt
fijn als je geen blokhut hebt en alleen je zwembroek
bij je hebt. Toch was het een heel gaaf kamp. Nu
denken jullie misschien dat dit weer zo’n
promotiepraatje is, maar het was echt zo. Hier volgt
een kort verslagje van 3 kinderen die mee zijn
geweest.
JN-Kamp 2003
Wij hebben een kamp gehad en het thema was
piraten. We zijn van maandag t/m zaterdag in
Mariahout geweest. Maandag hadden wij spullen
uitgepakt en toen kregen we een brief van een
piraat. Dinsdag gingen wij naar Hemelrijk, daar was
ook een survivalbaan en trampolines met grote
elastieken. Daar was ook een groot meer waar je
kunt zwemmen. Woensdag gingen wij shoppen in
Helmond, we deden eerst een spel en toen mocht je
iets voor jezelf gaan kopen. Donderdag gingen we
naar een openluchttheater, maar het werd afgelast,
want het ging regenen. Toen gingen we kegelen.
Vrijdag gingen we kanoën en daarna een schat
zoeken, maar de piraat was de schat al komen
halen, want hij kon niet langs komen, zijn
grootmoeder was ziek. ’s Avonds deden we Idols.
Zaterdag gingen we inpakken en naar huis.
Doei,
Lotte, Marri en Judith
Zegt dit niet genoeg? Geweldig!

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.
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

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)

Tot slot wil ik even de leiders bedanken die er niet
meer bij zijn. Dit zijn Baukje, Lia en Wilfred. We
hebben wel een nieuwe leidster, maar we zijn
eigenlijk op zoek naar nog meer nieuwe leiders en
leidsters. Dus als je interesse hebt bel dan ook even
met Francois.
Het lijkt misschien nu dat Francois alles doet, maar
dat is zeer zeker niet het geval.
Genoeg oud papier geproduceerd (wel goed voor de
eigen kas).
Tot de volgende keer, Jeroen de Kort.
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GGD Brabant Zuidoost

Gezondheid Brabantse jeugd onder de loep
GGD start jeugdenquête bij ouders van kinderen in
de leeftijd 0 t/m 11 jaar
Begin oktober valt bij een grote groep ouders
in Brabant een uitnodiging voor deelname aan
de jeugdenquête in de bus. Het gaat om een
grootschalig onderzoek naar de gezondheid
van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar.
De GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek
in deze regio een keer in de 4 jaar uit in
opdracht van alle gemeenten. Met de
resultaten kan de gemeente bepalen of het
lokale gezondheidsbeleid moet worden
aangepast.
De gezondheid van elk kind belangrijk? Deelname
aan de jeugdenquête dus ook!
Een gezonde jeugd is belangrijk. Ouders, maar ook
andere mensen en organisaties in de omgeving van
het kind, voelen zich daar samen verantwoordelijk
voor. Gemeenten en de GGD voeren allerlei
activiteiten uit om te stimuleren dat kinderen
gezond en veilig kunnen opgroeien. Om te zorgen
dat deze activiteiten goed aansluiten bij de
behoeften van ouders en kinderen is informatie
nodig. Deze informatie wordt via de jeugdenquête
verzameld. Het is daarom belangrijk dat zo veel
mogelijk mensen de vragenlijst invullen.
Uitnodiging ontvangen?
Ouders, die een uitnodiging voor de enquête
ontvangen, zijn via een steekproef uit het
bevolkingsbestand geselecteerd. Zij kunnen de
enquête voor hun kind online invullen. De GGD
beloont elke vijftiende deelnemer met een
cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Dit bedrag
kan ook worden afgestaan aan een goed doel.
Ouders die de vragenlijst liever schriftelijk invullen
kunnen wachten totdat ze over 2 tot 3 weken een
herinnering met een schriftelijke vragenlijst
ontvangen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De gegevens uit dit onderzoek gebruikt de
gemeente voor het lokale gezondheidsbeleid en het
organiseren van activiteiten. De gemeente krijgt
hiermee antwoord op vragen als: Passen de
voorzieningen nog bij wat kinderen van 0 t/m 11
jaar nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven?
Kunnen kinderen voldoende veilig buiten spelen? Is
er voldoende ondersteuning rond de opvoeding? Zijn
er veranderingen vergeleken met het onderzoek van
vier jaar geleden? De GGD publiceert de resultaten
van het onderzoek medio 2014.
—————————————————————————
Eén op de 11 mensen in de regio (zeer) ernstig
eenzaam
Nieuwe cijfers uit gezondheidsonderzoek GGD
Brabant-Zuidoost
Van 26 september t/m 5 oktober was het De
Week tegen Eenzaamheid. Eenzaamheid komt
vaker voor dan veel mensen denken en is een
probleem dat zeker niet alleen bij ouderen
voorkomt. In de regio Zuidoost-Brabant is één
op de 11 mensen (zeer) ernstig eenzaam.
Mensen zijn eenzaam als ze bijvoorbeeld
weinig mensen hebben op wie ze bij
problemen kunnen terugvallen, als ze vrienden
of kennissen missen, of als ze een leegte
ervaren.
Deze gegevens komen uit gezondheidsonderzoek
van de GGD Brabant-Zuidoost bij inwoners van 19
jaar en ouder in de regio. In het najaar van 2012
vulden ruim 30.000 inwoners van 21 gemeenten in
Zuidoost-Brabant een schriftelijke vragenlijst in.
Eenzaamheid is één van de onderwerpen waarover
vragen werden gesteld.
Steeds meer mensen zijn (zeer) ernstig eenzaam,
ook op jongere leeftijd
Het aantal (zeer) ernstig eenzame inwoners in de
regio is de afgelopen jaren toegenomen. Dit aantal
is van bijna 41.000 in 2009 gestegen tot 51.000
mensen in 2012. Onder jongere mensen komt (zeer)
ernstige eenzaamheid vrijwel even veel voor als bij
oudere mensen. De afgelopen jaren is deze groep
eenzame jongere mensen zelfs sterker toegenomen
dan de groep eenzame oudere mensen. Pas in de
leeftijdsgroep vanaf 85 jaar is het aandeel (zeer)
ernstig eenzame mensen duidelijk groter.
Meer eenzaamheid onder alleenwonenden en
eenoudergezinnen
Eenzaamheid komt relatief veel voor onder 65plussers die alleen wonen. Veel van hen zijn weduwe
of weduwnaar. De dood van een partner of anderen
in de nabije omgeving, maar ook scheiding kan
leiden tot eenzaamheid. Eenzaamheid komt dan ook
relatief vaak voor bij mensen die aan het hoofd
staan van een eenoudergezin.
Eenzame mensen hebben minder sociale contacten
en zijn minder betrokken bij de buurt
Mensen die eenzaam zijn hebben relatief weinig
contacten met familieleden, vrienden of kennissen of
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met buren. Ook geven eenzame mensen vaker aan
dat zij geen mensen hebben op wie zij volledig
kunnen vertrouwen en dat zij niet voldoende steun
van andere mensen ontvangen. Bovendien zijn zij
meer ontevreden over de sociale betrokkenheid in
de buurt. Tegelijkertijd voelen zij zich in vergelijking
met niet-eenzamen minder vaak verantwoordelijk
voor de leefbaarheid in de buurt en zijn zij minder
actief om de buurt te verbeteren.
—————————————————————————–
Eén op de vijf ouderen heeft geen helpende
hand in de omgeving
Resultaten bekend van gezondheidsonderzoek GGD
Brabant-Zuidoost
Het aantal ouderen in Zuidoost-Brabant dat
hulp of zorg geeft aan familieleden, vrienden of
buren is de afgelopen jaren aanzienlijk
toegenomen. In 2009 gaf één op de acht
mensen hulp aan naasten, nu is dat één op de
vijf. Beleid van gemeenten is er steeds meer op
gericht dat burgers hun eigen kracht en hun
sociaal netwerk benutten. Pas als ze het zelf
niet meer redden, kunnen ze een beroep doen
op voorzieningen. Echter, deze hulp van
naasten is niet altijd beschikbaar in de
omgeving. Twintig procent van de ouderen
geeft aan dat als men in de toekomst hulp
behoeft, deze niet voor handen is.
Dit blijkt uit het driejaarlijks onderzoek onder
Zuidoost-Brabantse inwoners van 19 jaar en ouder,
dat is uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost. In
het najaar van 2012 deden ruim 30.000 inwoners uit
21 gemeenten in Zuidoost-Brabant mee aan de
volwassenen- of ouderenmonitor. Dit onderzoek
werd tegelijk uitgevoerd door alle GGD’en in
Nederland, in samenwerking met het Centraal
bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Nu zijn de
resultaten bekend over onderwerpen zoals bewegen,
alcoholgebruik, eenzaamheid, armoede, veiligheid,
leefomgeving en milieu.
Ouderen gaan vaker naar de huisarts
Ruim een derde van de volwassenen (19 t/m 64
jarigen) en ruim drie kwart van de ouderen
(65-plussers) heeft een chronische aandoening en is
daarvoor onder behandeling van een arts. Hoge
bloeddruk, gewrichtsslijtage en diabetes zijn de
meest voorkomende aandoeningen. Het bezoek aan
de huisarts is onder ouderen de afgelopen jaren dan
ook flink toegenomen.
Een op de zeven ouderen is niet zelfredzaam
Niet de ziekte zelf, maar vooral de gevolgen die de
ziekte heeft op het dagelijks functioneren, bepaalt in
welke mate ouderen zich gezond voelen. Ruim een
kwart van de ouderen ondervindt beperkingen in zijn
huishoudelijke of dagelijkse bezigheden door de
lichamelijke gezondheid. Zevenentwintig procent
van de 65-plussers kan één of meer huishoudelijke
activiteiten niet uitvoeren. Daarnaast is één op de
zeven 65-plussers niet zelfredzaam. Dat wil zeggen
dat ze grote moeite hebben met dagelijkse
activiteiten zoals aankleden, wassen of eten en

drinken en daarbij hulp nodig hebben.
Meer mensen doen een beroep op hun naasten
In de afgelopen jaren is het aantal 65-plussers dat
mantelzorg ontvangt van naasten bij de verzorging
of in het huishouden dan ook toegenomen. Op dit
moment ontvangt één op de acht ouderen
mantelzorg, vooral van hun (schoon)kinderen. Maar
in 2012 geven ook meer mensen mantelzorg aan
anderen zoals buren, vrienden en bekenden. Zowel
bij de ouderen als de volwassenen is dit toegenomen
van 10% naar 14%. Eén op de vijf 65-plussers geeft
aan dat hulp in de omgeving niet beschikbaar is als
men deze in de toekomst nodig heeft. Op dit
moment kan bijna de helft van alle thuiswonende
ouderen gebruik maken van diensten in zorg- en
welzijnsinstellingen. Eén op de 10 ouderen maakt
hier al daadwerkelijk gebruik van.
Vrijwilligerswerk neemt toe
Niet alleen mantelzorg, maar ook vrijwilligerswerk
wordt steeds belangrijker, nu van mensen verwacht
wordt om zoveel mogelijk zelf de zorg in de
omgeving te organiseren. Een positieve ontwikkeling
is dat sinds 2009 meer mensen vrijwilligerswerk
verrichten en op deze manier participeren in de
samenleving. Bij zowel de volwassenen als de
ouderen is de groep vrijwilligers gegroeid van 25%
naar ongeveer 30%. Meer mensen geven aan dat ze
hier tijd voor vrij kunnen maken.
Bijna de helft van de ouderen is eenzaam
Ook een goed sociaal netwerk ondersteunt mensen
bij het op eigen kracht functioneren in de
samenleving. Bijna 60% van de 65-plussers heeft
een lokaal netwerk van familie en/of buren. Uit het
onderzoek blijkt dat 46% van de 65-plussers
eenzaam is. Dit varieert van matig tot zeer ernstig.
Het betreft vooral de ouderen die geen lokaal sociaal
netwerk hebben en gereserveerd zijn in hun sociale
contacten. Eén op de zeven ouderen heeft geen
mensen op wie men volledig kan vertrouwen en één
op de elf geeft aan niet genoeg mensen te hebben
om op terug te vallen in geval van narigheid. De
groep eenzame ouderen geeft dit vaker aan.
Eenzaamheid komt ook voor bij volwassenen. Van
de 19 t/m 64-jarigen is bijna 40% eenzaam.
Wat doet de GGD met deze resultaten?
De gegevens uit dit onderzoek worden gebruikt om
een goed beeld te krijgen van de
gezondheidstoestand van alle volwassenen en
ouderen in de regio en de factoren die daarop van
invloed zijn. De resultaten kunnen gebruikt worden
voor onderbouwing of aanpassing van het
gezondheidsbeleid van de gemeenten. De GGD
ondersteunt daarbij en adviseert hoe
gezondheidsthema’s binnen het lokale
gezondheidsbeleid opgepakt kunnen worden. De
resultaten zijn te raadplegen op
www.ggdgezondheidsatlas.nl.

23

Jan Segers Tentoonstelling

Veldhovense dorpsbeelden uit de 19e en 20e eeuw
Expositie van olieverfschilderijen van
de Veldhovense dorpsschilder
Jan Segers (1919 – 1986)

Jan Segers Tentoonstelling
De Veldhovense dorpsschilder Jan Segers
(1919-1986) vervaardigde in zijn vrije tijd
olieverfschilderijen. Eén van zijn geliefkoosde
onderwerpen was het vastleggen van dorpsbeelden
uit het verleden. Ruim 40 olieverfschilderijen met
Veldhovense dorpszichten uit de 19e en 20e eeuw
van zijn hand zijn bewaard gebleven en vormen het
onderwerp van deze tentoonstelling. Ze geven een
unieke kijk op het Veldhoven van toen.
Het betreft 26 schilderijen van Veldhoven-dorp,
6 van Meerveldhoven, 7 van Zeelst en 4 van Oerle.
Opening
De tentoonstelling wordt geopend op
zondag 3 november 2013 om 13:30 uur in
Dorpshuis D’n Bond, Rapportstraat 29, Veldhoven.
De tentoonstelling loopt tot en met donderdag
14 november. Toegang is gratis.
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Catalogus
Bij de tentoonstelling is een catalogus (in kleur)
verkrijgbaar à € 3,00 met daarin afbeeldingen van
alle 42 schilderijen plus foto’s van de huidige
situaties. De oplage is beperkt.
U kunt de catalogus ook op voorhand per telefoon
bestellen (040- 2535773 of 040-2053276) of per
e-mail (a.vandenhurk00@chello.nl of
louisschats@planet.nl).
Openingstijden D’n Bond
Maandag: 9:00-12:00, 13:00-17:00 uur
Dinsdag:
9:00-12:00, 13:00-17:00,
19:00- 24:00 uur
Woensdag: 9:00-12:00, 13:00-17:00 uur
Donderdag: 9:00-12:00, 13:00-17:00,
19:00-24:00
Vrijdag:
13:00-17:00, 19:00-24:00 uur
Zaterdag: gesloten
Zondag:
13:30-17:00 uur

Walking dinner

Wandelende proeverij in het gezellige
Veldhoven!
De culinaire wandeling, onder de naam van
WALKING DINNER, staat voor een wandelende
proeverij op zondagmiddag 27 oktober. U
maakt kennis met een breed palet aan
Veldhovense restaurants.
Een gezellig dagje uit!
WALKING DINNER
WALKING DINNER is een activiteit waarbij men
middels een kleine wandeling een achttal
aansprekende restaurants bezoekt. Bij elk
restaurant genieten de gasten van een signaturegerecht, in feite het visitekaartje van het restaurant,
met een bijpassend drankje. De totale groep zal
naar verwachting bestaan uit 250 tot 350 gasten die
de restaurants in verschillende shifts achter elkaar
bezoeken. Elke groep start op een andere locatie,
maar legt uiteraard dezelfde route af.
WALKING DINNER is geschikt voor alle leeftijden en
gezelschappen. Maar bovenal is het een leuk dagje
uit met het gezin, familie, een groep vrienden of
collega’s.
Ontdek culinair Veldhoven
WALKING DINNER editie Veldhoven vindt plaats op
zondag 27 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur en
biedt een zeer gevarieerd aanbod aan verschillende
keukens en restaurantstijlen. Zo kunt u genieten
van de Spaanse, Franse, Griekse, Italiaanse en
Hollandse keuken. De route zal u brengen langs
Truffelaer, FINE food and wine, Trattoria Romana,
Que Pasa, Saint Tropez, ‘t Vervolg, Rhodos en
Oakwood.
Entree
Kaarten voor WALKING DINNER editie Veldhoven
kosten € 54,50 en zijn enkel in de voorverkoop
verkrijgbaar via de website en via de deelnemende
restaurants. De kaart geeft recht op een bezoek aan
bovengenoemde restaurants waar u een gerecht
met bijpassend drankje krijgt geserveerd. Dus heeft
u zin in een gezellig dagje uit met vrienden, familie
of collega's, en te proeven bij 8 verschillende
restaurants? Zorg dan dat u erbij bent en bestel uw
kaarten nu. U bepaalt zelf met hoeveel personen u
wenst deel te nemen.

Halloweenspektakel

Dit jaar organiseert onze bloemenvereniging “
Groen en Keurig “ voor de 10e keer, tijdens
Halloween, het alom bekende
Pompoenenspektakel. Om dit lustrum een
extra feestelijk tintje te geven is het idee
opgevat om een zo lang mogelijk
aaneengesloten lint van uitgesneden en
verlichte pompoenen te leggen op en rond het
Pastoor Vekemanspark.
Met deze actie willen we het Halloweengebeuren
extra benadrukken en tevens een record vestigen
met het langste lint van uitgesneden pompoenen ter
wereld. Dit record zal officieel worden vastgelegd
zodat Oerle wereldwijd bekendheid krijgt.
U begrijpt dat hiervoor heel veel pompoenen nodig
zijn en wij nodigen alle Oerlenaren, verenigingen en
iedereen die deze actie een warm hart toedraagt uit
om zoveel mogelijk pompoenen uit te snijden en
deze dan ter beschikking te stellen aan de
recordpoging. Deze pompoenen kunnen dan op
zaterdag 26 oktober 2013 vanaf 13.00 uur
aangeleverd worden op het Pastoor Vekemanspark.
Voor het plaatsen en aansteken van de verlichting in
de pompoenen vragen wij nog enkele mensen die
ons hierbij willen helpen.
Zoals reeds eerder aangegeven komt dit evenement
naast de gebruikelijke Halloween creaties die in
geheel Oers te bezichtigen zijn. Ook de
Kempenvliegers zullen op zaterdagavond weer van
de partij zijn om met hun vliegende creaties ons
dorp weer in de echte Halloweenstemming te
brengen.
Wij hopen dat velen dit initiatief zullen ondersteunen
en zodoende Oers groots op de kaart te zetten.
Hopend op Uw aller medewerking.
Bloemenvereniging “Groen en Keurig “.

WALKING DINNER wordt tevens georganiseerd in
andere steden en dorpen. Voor meer informatie kunt
u kijken op: www.walking-dinner.nu
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De Nederlandse taal
Dorus Seuntiens
Oerle

Ik houd van de Nederlandse taal:
Men spreekt van één lot, en verschillende loten,
maar 't meervoud van pot is natuurlijk geen poten.
van kot, wel koten; van bot, geen boten !!
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,
maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?
Eén gat, twee gaten; één rat, twee raten ??
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik : ik vloog.
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,
want woog is nog altijd afkomstig van wegen,
maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen?

Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht,
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?
Welnee, beste mensen, want vlocht komt van
vlechten.
En toch is ik 'hocht' niet afkomstig van hechten.
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
En evenmin zegt men bij slopen 'ik sliep'.
Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen.
Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij het rapen.
Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u 't weet
en dat u die kronkels beslist niet vergeet.

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik 'ik riep'.
Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan 'ik sniep'?
Alweer mis, m’n beste. Maar u weet beslist,
dat ried komt van raden, ik denk dat u 't wist.
Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood.
En toch volgt na wieden beslist niet 'ik wood'.
'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven.
Dat is bijna zo dom als 'ik waf' hoort bij weven.
Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken.
Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken.
't Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist,
maar hoort bij vergeten nou logisch vergist?
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen.
En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen:
hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik slond?
Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond.
En noemt u een mannetjesrat nu een rater?
Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater.
U ziet, onze taal beste dames en heren,
is, net als ik zei, best moeilijk te leren!
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Puzzelen: Doolhof
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Schoolnieuws
Elke maand hebben we het
schoolnieuws. Hiermee zetten
we elke keer een of meerdere
projecten van de basisschool
een beetje in het zonnetje.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Foto-impressie van de opening
Kinderboekenweek 2013

Om daar vervolgens op te schrijven wat hun
lievelingsboek is. Een van hun lievelingsboeken
hebben de kinderen al eerder mee naar school
mogen nemen om in de klas, een heuse
bibliotheek te kunnen maken.

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

Via een uitgezet parcours moesten de leerlingen
eerst naar de gymzaal.
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Puzzelen: Woordzoeker
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Uitslag kleur/knutselplaat van augustus 2013;
“kinderwagen”
Deze maand woont de winnares aan de Boonberg 4.
Haar naam is Britte Reuter.
Ik ken Britte wel want zij zit bij mijn dochter in de
klas en jullie kennen Britte misschien ook, want haar
broer heeft vorig jaar nog in de Koers gestaan.
Britte is 5 jaar en woont haar hele leven al in Oerle
met haar 2 oudere broers Tom van 8 en Jens van 10
en met papa Rob en mama Dorien. Het was de
eerste keer dat ze de
kleurplaat had ingestuurd
omdat ze graag een keer
wilde winnen en Britte had
geluk. Britte zit in groep 2 bij
juf Dana en juf Lineke, waar
ze het erg naar haar zin heeft.
Als ik haar vraag wat ze het
leukst op school vindt om te
doen vertelt ze dat ze (vanaf
dit jaar) Engelse les krijgt (op
vrijdag) en dit vindt Britte de
leukste les van de week. Ze
heeft al zinnen geleerd als “My
name is Britte” en “What's
your name?” . En ze hebben
ook al verschillende engelse
liedjes geleerd.
De vrienden en vriendinnen
van Britte zijn Elke, Nova,
Birgit, Nienke, Diede, Tim en
uit groep 3 Max, Megan en
Stijn. En eigenlijk ook nog de
rest van de kinderen uit haar
groep. Ze kan eigenlijk wel met iedereen overweg.
Nog 2 keer naar de zwemles en dan mag ze voor
haar C diploma op, wat betekent dat ze met
regenpak aan moet zwemmen. Ze vindt het wel
jammer dat de zwemles voorbij is en badmeester
Hans helemaal, maar om deze reden je
zwemdiploma niet te halen is ook weer zoiets.
Omdat er na het halen van haar C diploma weer tijd
over is, mag ze een nieuwe sport uitzoeken. Ze is er
nog niet helemaal uit wat voor sport dit dan wordt,
want mogelijk wil ze ook wel haar danslessen
(popdans) bij DéDé Danceballet gaan uitbreiden met
klassiek ballet, maar turnen lijkt haar ook wel erg
leuk. In ieder geval gaat ze bij verschillende sporten
kijken om dan vervolgens een keuze te maken.
Britte danst al
2 jaar bij DéDé
en heeft al
verschillende
danshoudingen
geleerd. De
1e positie, de
2e en de 3e,
de grand
battement (krachtig één been gestrekt opgooien),
de ponylift (!?, wanneer ik hier naar op zoek ga op
het internet dan kom ik alleen maar skiliften tegen)
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en de mie pliés (kniebuigingen). Op dit
moment is Britte aan het oefenen voor
de shows, waarvan de uitvoeringen in
april 2014 gaan plaatsvinden in
Theater de Schalm.
Verder houdt Britte wel van getut met make-up en
gefrut aan haar haar. Ook kleding passen vindt ze
geweldig. Britte was samen met Nova (klasgenoot)
uitgekozen voor een fotoschoot
van DéDé dansballet. In
verschillende tutu’s
(balletpakjes) en met
verschillende haardrachten op
de foto, geweldig. Maar hoewel
ze de fotoshoot erg leuk vond
om te doen, ligt haar ambitie
niet bij het modellen werk. Het
was ook wel een lange dag met
veel wachten. Britte wil later
graag kapster worden en ze
oefent al uitbundig op haar
barbies. Als het haar van de
poppen dan maar niet uitvalt,
want bij hen groeit het niet
meer aan.
Bij Britte thuis hebben ze een
hondje Jane. Daar is ze gek op.
Lekker dollen op de bank met
Jane. Ook hadden ze bij haar
thuis een groot aquarium staan,
maar tijdens de verbouwing
was dit niet handig. Toen hebben ze de vissen maar
weer terug gebracht naar de aquariumwinkel (!?, ik
wist niet eens dat dit mogelijk was, heb wel eens
verhalen gehoord van mensen die hun vissen door
de toilet spoelden omdat het een beetje te druk in
het aquarium werd, maar terug brengen naar de
winkel kan dus tegenwoordig ook).
Wist je dat Britte:
Gek is op het televisie programma Spangas.
Graag sushi eet. Bang is voor spinnen. Een fijne
zomervakantie heeft gehad in Kroatië. En vanwege
de DéDé slaaples de verjaardag van haar broer Jens
moest missen.
Wanneer ik de mama van Britte vraag naar een
beschrijving van Britte geeft Dorien aan dat ze lief,
sociaal, creatief is en ze kan goed verwoorden hoe
ze ergens over denkt (ze is niet op haar mondje
gevallen). Britte over mama (ongevraagd): Mama is
geen watje (we hadden het over de Efteling en
mama durft ook in het schip in de Efteling).
Wat Britte gaat kopen met haar prijs weet ze nog
niet, maar het zal vast iets zijn om te tutten of te
frutten.
Geschreven door Janine Zwerink

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 28 oktober 2013 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 2013’ en druk de pagina af.
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Oktober
16

KVO: moederdagviering

18 t/m 20 Zilst Blues en Rockfestival
19

Harmonie: Verkoop winterviolen

23

KVO: bowlen in Veldhoven

26

ophalen oud papier

26 t/m 30 Pompoenenplezier/Halloween
26 t/m 30 KVO: Halloween
27

Harmonie: met L'Union Fraternelle in
de Schalm
Postzegelbeurs in d'Ouw School
9.30-12.30 uur
ZuidZorg: Informatiebijeenkomst in
d’Ouw School om 20.00 uur

27
30
November
1

ophalen groene kliko en plastic

9

TCO: spooktocht

9

SOK: prinsenbal in de Kempen Campus

11
15

DVO: Bijeenkomst voor alle verenigingen
en organisaties in Oerle
ophalen groene kliko en plastic

17

Intocht Sinterklaas

20

KVO: Avond met KVB

23

ophalen oud papier

24

25

Postzegelbeurs in d'Ouw School
9.30-12.30 uur
Start nieuwe parochie in
H. Lambertuskerk om 10:30 uur
KVB: Sinterklaasviering

27

KVO: sinterklaasavond

29

ophalen groene kliko en plastic
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December
9

KVB: kerst doe-avond

11

KVO: kerststukjes maken

13

ophalen groene kliko en plastic

16

KVB: kerstviering

18

KVO: kerstavond verzorgd door Zandoerle

22

Postzegelbeurs in d'Ouw School
9.30-12.30 uur
Midwinterexpositie Vaaggrond

22 t/m
1 jan 2014
24
Chant ‘Oers: nachtmis Immanuelkerk
27

ophalen groene kliko en plastic

28

ophalen oud papier

De volgende kopijdatum is

28 oktober 2013
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Januari
2
12
18
26

TCO: activiteitenmiddag
St. Jeugdbelangen: Snerttocht
Nieuwjaarsbijeenkomst in d'Ouw School
TCO: dag in de sneeuw (of 2 febr)

Februari
2

TCO: dag in de sneeuw (of 26 jan)

Maart
1 t/m 4
1
7
21

Carnaval
Carnavalsoptocht Oerle
TCO: voorjaarsactiviteit
TCO: info-avond braderie

April
6
TCO: braderie
11 t/m 13 Rabo Nederpop 2014
Mei
24

TCO: verrassingsactiviteit

Juni
6 en 7

Boergondisch Oers

Juli
5 en 6

TCO: T4T-weekend

