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Foto impressie Boergondisch Oers - Glitter & GlamOers

Op de binnenzijde van de achterkant staan ook nog foto’s...

Colofon
Redactie
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy,
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,
Annie van der Velden - van Vlerken,
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel,
Janine Zwerink- Nijlunsing.
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.

Foto impressie Boergondisch Oers - Glitter & GlamOers

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 de Rabobank in Oerle 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
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd).

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253 33 33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258 44 44
Verschijningsdata 2014 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Inhoudsopgave
Binnenkanten van de kaft:

Druk & technische realisatie

de Run 5429
Postbus 407
5500 AK Veldhoven

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl

Verschijningsweek

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)
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(K)Oers met name(n)
De Koers van Oers feliciteert
Diny en Kees van Kampen
met hun 50-jarig
huwelijksjubileum.

Jubileumexpositie HakHok

Maatje gezocht
Wie zou een uurtje met mijn man willen wandelen of
een spelletje doen. Hij is altijd actief geweest en
verveelt zich erg. Hij heeft een herseninfarct gehad,
kan wel praten en loopt een stukje met z'n 4-poot.
Hij zit in een rolstoel en zit veel thuis en zou graag
een maatje hebben om eens iets te doen.
Bij voorbaat dank.
( 040-2557190
Feit 25 in Oerle (Veldhoven)

Prijsuitreiking WK-Poule
Zoals elk jaar organiseert Het HakHok gedurende
het 2e weekend in september haar jaarlijkse
beeldententoonstelling. Dit keer wordt het een
jubileumexpositie vanwege ons 10-jarig bestaan.
De tentoonstelling vindt plaats op
zaterdag 13 september en zondag 14 september
a.s. en is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Boeken- & kledingmarkt

Tweedehands boeken- en
kledingmarkt in Oerle
Op zaterdag 4 oktober 2014 van 11.00 uur tot
17.00 uur organiseert de stichting Koers van
Oers samen met Korfbalvereniging BIO een
uitgebreide boeken- en kledingmarkt.
De markt wordt gehouden in dorpscentrum
d'Ouw School aan de Oude Kerkstraat 18 in
Veldhoven (Oerle) en is gratis toegankelijk.
De boeken worden goed gerubriceerd uitgestald en
er zijn ook LP's, DVD's en CD's te koop. Het zijn
voornamelijk tweedehands boeken die nog in zéér
goede staat zijn. Zo zijn er romans, thrillers,
detectives, literatuur, reisboeken, naslagwerken,
kunstboeken, kinderboeken, stripboeken en nog veel
meer. De stichting Koers van Oers is
verantwoordelijk voor de maandelijkse uitgave van
het dorpsblad de Koers van Oers en de website
www.oerle.info. De opbrengst van de boekenmarkt
komt volledig ten goede aan het dorpsblad en de
website.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
secretariaat@koersvanoers.nl of bel
Miranda van Vlerken: ( 040 - 205 32 38.
2

Zaterdag 23 augustus van 16.00u - 18.00u
We hebben een geweldige WK achter de rug en
voor velen was het een 'sport' om de WK-Poule
van de Koers van Oers bij te houden. In het
dorp ontstond een ware strijd tussen de hoog
genoteerde deelnemers. Zij gingen zelf zover
dat ze hun uitslagen gingen afschermen voor
de directe concurrenten waarmee veelvuldig
van plaats gewisseld werd. Al met al hebben
wij er wekenlang plezier aan beleefd en we
zijn er bijna zeker van dat de Koers van Oers
over 2 jaar weer een EK-poule organiseert.
Maar eerst gaan we over tot de prijsuitreiking.
Deze vindt plaats op zaterdag 23 augustus van
16.00 - 18.00 uur in d'Ouw School.
We willen iedereen bedanken voor hun deelname en
donatie en zien graag zo veel mogelijk deelnemers
verschijnen in d'Ouw school.
Tot ziens!
Redactieraad Koers van Oers

22 jaar lid Koers van Oers

In oktober 1992 ben ik de redactie,
bestaande uit Hans Manders,
René Wagtmans en Hilda Wagtmans
gaan versterken. Mijn taak was toen
het verzorgen van de kinderrubriek.
Redactievergaderingen waren er niet
echt. We zagen elkaar wel op het schoolplein.
Wat binnen kwam werd op moedervellen getypt en
de hele koers werd met de hand gestencild. Daarna
werden alle bladen door een groep dames bij elkaar
geraapt, voorzien van een kaft en geniet.
Toen op de basisschool een beter kopieerapparaat
kwam is het handmatig stencilen afgeschaft en werd
alles door Tinus van Rooy, de toenmalige conciërge
van de school gekopieerd. Zoals het werd
aangeleverd kwam het in de Koers. Het vergaren en
nieten gebeurde nog steeds met de hand.
In 1998 moest Rabobank Oerle in het kader van het
100-jarig bestaan van de RABO organisatie iets doen
in het dorp waar het kantoor stond. In Oerle is toen
de werkgroep ‘Oerle Wordt Weer Oers’ opgericht.
Niet om Oerle weer af te laten zonderen van
Veldhoven maar om het enorme aantal verenigingen
en stichtingen (toen 48) wat meer bij elkaar te
brengen zodat krachten gebundeld konden worden
bij grote evenementen.
Een van de speerpunten werd het dorpsblad. Hoe
kon dat een betere uitstraling krijgen. Als eerste
werd er een oproep geplaatst voor redactieleden.
Die kwamen er een aantal. De opmaak werd
aangepakt en de nu bekende structuur van
2 kolommen deed zijn intrede. Maar nog steeds
gewoon gekopieerd. Bertina Senders werd gevraagd
om een nieuwe kaft te ontwerpen. Dat is nu nog
steeds de kaft van de Koers. De Rabobank
sponsorde de kaften en de Koers ging er steeds
beter uit zien. Er kwam een bestuur, met een
penningmeester die zich lam schrok want het
kasboek was een sigarenkistje met rekeningen en
steeds als wat geld binnen kwam werd er weer iets

betaald. De Koers had adverteerders maar die
betaalden al jaren een bedrag van fl 40,00 per jaar.
Dit werd met 100% verhoogd. De Oerse
middenstand en alle andere adverteerders hadden
hier geen moeite mee. De Koers moest blijven
bestaan.
Na al deze perikelen werd het tijd dat de Koers een
stichting werd en in december 2000 is de
stichtingsakte opgemaakt. Er kwam meer kopij
binnen en er werd gezocht naar een drukker om de
Koers te drukken. Eerst met alleen een kaft een
kleur en nu sinds enige tijd ook met de binnenkant
van de kaft in full color. Met het drukken van de
Koers werd de vergaar- en nietploeg opgeheven.
Er werd een enquête gehouden om te zien wat er
wel en niet gelezen werd en wat men op prijs zou
stellen om ook in de Koers te lezen. Adverteerders
zijn er door de jaren heen steeds voldoende
geweest. Het is dan ook jammer dat er zo weinig
Oerlenaren zijn die de Koers financieel willen
steunen.
Na bijna 22 jaar redactielid en de laatste 10 jaar als
voorzitter van de Koers van Oers heb ik het stokje
overgedragen. Dit doe ik met het volste vertrouwen
dat de redactieleden zich zoals al vele jaren ten volle
inzetten om de Koers van Oers het boeiende
dorpsblad te laten blijven. Ik hoop, ondanks dat ik
niet meer in Oerle woon, nog lang te mogen
genieten van wat het dorpsblad van Oerle te bieden
heeft.
Kitty Tholen.
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Ouw (k)oers
Bron: Koers van Oers,
jaargang 36, oktober 2003,
nummer 9
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Een leerkracht van de basisschool St. Jan Baptist
heeft leerlingen uit groep 7 gevraagd een stukje te
schrijven over het Boergondisch Tafelen.
Zie hier enkele verhaaltjes.

Overpeinzingen

Lavendel
Ik zie haar op een zonnige zondagmiddag wanneer
ik via de buitentrap naar beneden kom om met
Sunny een wandeling te gaan maken.
Ze zit in haar stilstaande scootmobiel en kijkt naar
de lavendelpracht, die in het tuintje onder onze
appartementengebouw de wereld net een beetje
mooier maakt.
Omdat ik het idee heb dat ze misschien om hulp
verlegen zit, ga ik naar haar toe en vraag of ik haar
misschien ergens mee kan helpen.
“Nee, dank u. Ik zit die prachtige lavendel hier te
bewonderen.
Weet u mijn man hield altijd zo van lavendel en dus
wil ik een bosje bij zijn graf gaan neerzetten.”
“Zal ik u helpen dan om wat lavendel te plukken?”
bied ik aan.
“Lief van u, maar ik heb al een bosje geplukt en ga
dat zo meteen naar het kerkhof brengen.
Weet u, mijn man is pas een half jaar dood en ik mis
hem zo ontzettend.
Natuurlijk zijn de kinderen lief voor me en ze bellen
regelmatig, maar ze wonen niet naast de deur en
dus zie ik ze niet vaak.
Ach ja mijn man deed alles voor mij en het is
moeilijk om nu zonder hem verder te moeten gaan.
Het is niet alleen dat mijn benen niet meer willen,
maar mijn handen doen ook al niet meer alles wat ik
graag wil.
Goed … ik sla me er wel doorheen hoor, maar vooral
de zondagen zijn heel lastig en vandaag ben ik dan
ook blij met het mooie weer, zodat ik even naar
buiten kan.”

Ik knik begrijpend, want ik weet maar al te goed
hoe het voelt om zonder je partner te moeten leven.
Deze vrouw is zo te zien bovendien echt afhankelijk
van mensen om haar heen.
Dat is iets dat ik gelukkig niet heb. Ik ben niet
gebonden aan een scootmobiel en kan ik nog steeds
gaan en staan waar ik wil, maar het gemis van een
geliefde voelt eender denk ik zo.
Natuurlijk ben ik al wat langer alleen en eerlijk
gezegd ben ik heel blij dat de scherpste pijn er bij
mij gelukkig langzamerhand af is en dat ik daardoor
de mogelijkheid heb om meer van de mooie
herinneringen te kunnen genieten.
Deze vrouw is pas een half jaar alleen en de
ervaring heeft me geleerd dat ze dus nog in een heel
lastige periode zal zitten.
Het is dus fijn dat ze zo moedig is om er op uit te
gaan en daardoor in elk geval de kans te hebben om
mensen te ontmoeten en een praatje te maken.
Voor mij is het zeker geen probleem om wat langer
met haar te buurten en het doet ook mij goed om te
merken dat de vrouw er blij mee is.
Dan gaan we ieder onze weg en zeker ik met het
gevoel dat het goed was om even met elkaar
gesproken te hebben.
Thea.
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Crypto Oers, puzzel 10

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.
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto’s wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans!
De oplossing van Crypto 9 was:
1. Koers Van Oers
2. WildEnberg
3. VeRouden
4. KBO
5. TijdLoos
6. PAstoor
7. d'Ouw SChool
8. SandKuijl
9. HulsT

1
2

Familienaam: Verblackt

8

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Sjaan van Beers, Mieke van Campen, Annie Eliéns,
Rob Fasen, Jo ten Have, Kees de Jong, Zus Sanders,
Annie Stemerdink.

3
4
5
6
7
9
10
11
12
1. Wenst moeder de vrouw van Ton? (3,2)
2. Vroeger een café, nu een voetbaltoernooi (6)
3. Je hoort dat Toon-Jan afkomstig is uit
Liège/Lüttich (5)
4. Loopt deze straat van Egbert naar beneden? (9)
5. Anders reuvissen van een instelling (8)
6. Deze weg is van een man en een vrouw (14)
7. Familie die vroeger zeedieren ving aan de
Nieuwe Kerkstraat (7)
8. In de tuin van de kapitein wonen nog geen
mensen (12)
9. Het startersproject van de Communistische Partij
Oerle (3)
10. Kwam deze onderwijzer uit de buurt van
Gemert? (3,6)
11. Winnaars van de pub quiz brengen eten via
mond en keel naar de maag (8)
12. De man van Marianne is ongelovig (6)

6

Open dag de Nieuwe Band

Zaterdag 23 augustus open dag stichting de
Nieuwe Band, de sociale huiskamer van
Veldhoven
De Nieuwe Band, is een stichting die zich richt op
alle mensen, die niet actief aan het arbeidsproces
deelnemen. De Stichting heeft als doel om voor deze
mensen gelegenheid te scheppen om (nieuwe)
sociale contacten op te bouwen.
De stichting doet dit door het aanbieden en
begeleiden van verschillende activiteiten in
groepsverband, waardoor onderlinge contacten
ontstaan en kunnen groeien.
DNB werkt hiervoor samen met tientallen
vrijwilligers, die deze activiteiten op deskundige
wijze begeleiden. Deze vrijwilligers hebben allemaal
specifieke kennis, die zij, geheel belangeloos, tijdens
een of meerdere dagdelen, graag met u willen
delen. Zij zijn geen docent, maar uw begeleider. Zij
vormen het fundament van onze stichting.
Tevens zijn dagelijks een aantal gastdames en
gastheren aanwezig voor de receptie en voor de bar.
Ook zij zijn als vrijwilliger bij dNB bezig.

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

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

Op zaterdag 23 augustus is de open dag om alle
belangstellenden de gelegenheid te geven kennis te
maken met de Nieuwe Band en alle activiteiten. Van
de diverse activiteiten zijn de werkstukken te
bezichtigen. U zult verrast zijn over de kwaliteit die
geleverd wordt en over het talent dat er bij veel
mensen aanwezig is.

jan1.joosten@kpnplanet.nl

Personen die in de doelgroep vallen, kunnen zich op
die dag inschrijven als deelnemer van de Nieuwe
Band en intekenen voor, voor zover er plaats is, het
deelnemen aan een activiteit. Een kleine greep uit
het aanbod is glasblazen, lassen, kalligrafie, kaarten
maken, schilderen, naaien, handwerken, quilten,
conversatie Engels en Spaans. Vanzelfsprekend is er
ook aandacht voor de computer zowel voor de
beginner als de gevorderde computergebruiker. Er
zijn ook nog een aantal sportactiviteiten.
Sinds een jaar bieden we ook korte workshops aan
voor diverse activiteiten.
Ook ervaren de deelnemers aan activiteiten dat er
een luisterend oor is als dat nodig is. Ook als ze
geen activiteit volgen kunnen ze binnen lopen voor
een kop koffie en een praatje.
De openingstijden van de Nieuwe Band zijn van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00
uur.
Tijdens de vakanties zijn we gesloten.
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DorpsVerenigingOerle
Tweewielerservice Bert van Eeten
www.fietsned.nl

Fietsenmaker nodig?

Bel Bert van Eeten ( 06 21 84 81 65 en

Notulen jaarvergadering dd. 2 juni 2014
Opening/mededelingen:
Voorzitter Carla Schippers heet iedereen van harte
welkom en feliciteert het Dorpscentrum met het
accoord, dat bereikt is met de Gemeente over de
verruiming van het gebruik van de accommodatie.
Er zijn 6 afmeldingen binnengekomen en er zijn
58 inwoners aanwezig op de vergadering.
Jaarverslag secretaris
In de loop van 2012 is er binnen Wijkplatform Oerle
en OWWO overleg gevoerd over het komen tot
samenwerking. Uit beide organisaties werd één
werkgroep samengesteld, bestaande uit Tiny
Renders, Frans Loyen, Martien van der Wijst, Henri
Kox, die met medewerking van notaris Meijers
onderzocht hebben hoe deze samenwerking tot
stand moest komen en in welke hoedanigheid, hetzij
een stichting hetzij een vereniging. Alle voor- en
nadelen op een rij gezet hebbende, is men tot de
conclusie gekomen dat een vereniging het beste zou
zijn voor de dorpsgemeenschap van Oerle. Door
lidmaatschap van de vereniging geeft men aan
achter de activiteiten van de vereniging te staan en
weet ook het bestuur zich gesteund.
De werkgroep heeft de navolgende personen
benaderd om lid te worden van het voorlopig
bestuur; Carla Schippers, Wim Luijkx, Frans Loyen,
Leo Sanders, Miranda van Vlerken, Harry van der
Zanden en Jos van Haren.
Op 25 maart 2013 is bij de notaris, Mevr. Mr.
Erdkamp de notariële akte ondertekend door Carla
Schippers, Wim Luijkx en Jos van Haren. Daarna
heeft ook de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel plaats gevonden en zijn door de
penningmeester de nodige rekeningen geopend bij
Rabobank Oerle-Wintelre, die later is opgegaan in
Rabobank Eindhoven-Veldhoven.

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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de mobiele fietsenmaker komt naar u toe.
Op afspraak:
bij u aan huis, op het werk of wanneer het u uit komt
of
iedere vrijdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
op het marktplein in Oerle.
Dat is nou service.

7 februari 2013 heeft de eerste vergadering plaats
gevonden van bovengenoemde personen om een
voorlopige bestuurssamenstelling te kiezen:
Voorzitter: Carla Schippers
Secretaris: Jos van Haren
Penningmeester: Wim Luijkx
Leden: Frans Loijen, Miranda van Vlerken en
Harry van der Zanden.
Leo Sanders heeft te kennen gegeven geen
bestuurslid te willen worden, hij is wel bereid tot
hulp bij eventuele projecten.
Eind 2013 is Rini Roosen aangezocht als 7de
bestuurslid.
Het bestuur heeft 8x vergaderd, waarbij de
navolgende onderwerpen aan de orde zijn geweest
in willekeurige volgorde:
· Vaststellen huishoudelijk reglement
· Definitieve naamgeving en logo voor de nieuwe
organisatie
· Aanpak werving leden
· Vaststellen voorlopige contributie op € 5,=
· Buurtpreventie
· Opening kermis
· Kerstmarkt
· Organisatie Rabo Verenigingsprijs
· Oerlenaar van het jaar
· Overleg met Gemeente, Politie en Stimulans
· Overleg met Jeugdbelangen Oerle
· Zorg in het Dorp
· Afronding IDOP
· Zwerfvuilactie
· Besteden fysiek budget gemeente 2013, zijnde
banieren en bloembakken.
· Deelname bij de gemeente aan diverse
bijeenkomsten over Nota Samenspraak
· Deelname aan overleg met Gemeente/
wijkplatforms.
· Publicatiebord verplaatsen
· Huur en verhuur kelder onder de Basisschool
Daarnaast heeft er 11 november 2013 een
vergadering en overleg plaats gevonden met alle
Oerse verenigingen en organisaties.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid
genomen van Tiny Renders, Henriëtte Schoonen en
Marjorie Peters als lid van OWWO. Besproken werd
wat de gevolgen zijn van de fusie van de
Rabobanken. Ook kwam daar aan de orde het
wegvallen van diverse activiteiten, te denken valt

aan St. Jansmarkt, Kerstmarkt en Pompoenplezier
met Halloween. 19 februari is er een
verkiezingsbijeenkomst voor de gemeenteraad
georganiseerd en 12 mei een informatieavond over
het overleg over het zorgcluster in Oerle. Beide
bijeenkomsten werden druk bezocht.
Jaarverslag financiën 2013
Besproken is de balans per 31 december 2013,
waarbij de volgende zaken opvallen. In het Eigen
Vermogen is een hoog bedrag opgenomen voor het
project Zorg in het Dorp. De bestemmingsreserve
Algemeen bestaat uit een donatie van de voormalige
Rabobank Oerle - Wintelre en is bestemd voor
nieuwe ontwikkelingen van maatschappelijke en
culturele evenementen in Oerle.
In de resultatenrekening van 2013 is nog geen
contributie vermeld. De contributie wordt pas vanaf
2014 geïncasseerd en wordt in de begroting van
2014 bij de Baten vermeld. Voor 2014 wordt net
zoals in 2013 een negatief resultaat verwacht.
Verslag kascommissie
De kascommissie bestond uit Mart de Graaf en Toon
Hermens. De boekhouding is officieel goedgekeurd.
Met dank aan beide heren.
Verkiezingen bestuur
A. De navolgende personen stellen zich beschikbaar
voor het bestuur:
Carla Schippers, Wim Luijkx, Miranda van
Vlerken, Frans Loijen, Rini Roosen, Harry van der
Zanden en Jos van Haren.
Er stellen zich geen andere kandidaten
beschikbaar. Door middel van handopsteking
mogen de leden stemmen. Men stemt unaniem
voor handhaving van het huidige bestuur.
B. Rooster van aftreden en herverkiezing.
Vaststellen contributie voor 2014 en 2015
De contributie wordt vastgesteld op € 5,= per gezin,
om het lidmaatschap laagdrempelig te houden. De
contributie wordt voor 1 juli 2014 afgeschreven.
Ieder jaar opnieuw wordt bekeken of de contributie
moet worden aangepast of kan worden
gehandhaafd.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Begroting 2014
N.a.v. de begroting wordt een opmerking gemaakt
over de hoogte van het bedrag voor vergaderkosten.
De vergaderkosten worden hoger geraamd in
verband met een toenemend aantal leden/bezoekers
van de vergaderingen. Er wordt nagegaan of dit
bedrag mogelijkerwijs bijgesteld dient te worden.
De contributie wordt pas vanaf 2014 geïncasseerd
en wordt in de begroting van 2014 bij de Baten
vermeld. Voor 2014 wordt net zoals in 2013 een
negatief resultaat verwacht. Tevens meldt de
penningmeester dat er een fondsenboek is voor de
verenigingen. Hierover zal in de Koers van Oers
nadere informatie verstrekt worden.
Benoeming kascommissie
Toon Hermens en René Hogenboom vormen samen
de kascommissie voor aankomend jaar.
PAUZE
Jaarplan
Opsomming van geplande activiteiten van het
bestuur voor het komende jaar:
· Naast de reguliere bestuursvergaderingen en
jaarvergadering staan 4 openbare
vergaderingen gepland
· Deelname aan activiteiten van, en overleg met de
gemeente en andere externe partijen
· Jaarlijks overleg met alle Oerse verenigingen,
gepland op 3 november 2014
· Kerstmarkt/kerstviering gezamenlijk met de
schooljeugd. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
mensen, die dit samen met de school willen
organiseren. Een zgn. "herdertjestocht" is al
gepland
· Eind 2014, begin 2015 de verkiezing van de
“Oerlenaar van het jaar” en de organisatie van
de RaboVerenigingsprijs ( nog 2 x)
· In maart staat de jaarlijkse Zwerfvuilactie op het
programma samen met de schooljeugd. We
zouden het erg waarderen, als er zich meer
inwoners hiervoor beschikbaar stellen, zodat we
alle straten van Oerle kunnen schoonmaken
· Opening Kermis (samen met BIO en de
harmonie)
· Het uitwerken van een welkomstidee voor de
nieuwe inwoners
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· Het werven van nieuwe leden; doel: 300 leden
(graag ieder de eigen buurman/vrouw benaderen!)
· Het beheren van de opslagruimte in de kelder van
de basisschool
· Het ondersteunen van de “Bloembakkenclub” van
de KBO
· Werkgroep Zorg in het Dorp
· Inzetten voor het bevorderen van en stimuleren
van de leefbaarheid in Oerle
· Pompoenenplezier stopt, wordt dit evenement
opgepakt door een andere club?
· Het samenstellen van de nieuwe Dorpsvisie
DorpsVisie/Beleidsplan
De Dorpsvisie wordt geschreven voor een periode
van 2015 tot 2030. De achterliggende gedachte is:
hoe ziet Oerle er over 15 jaar uit, met het oog op
onderstaande ontwikkelingen:
· Verschillende activiteiten/evenementen vallen weg
· Wat zijn de ideeën over het vliegveld/ horeca/ kerk
etc. ?
· Jeugd moet betrokken worden bij de Dorpsvisie:
*Actief werven, bijvoorbeeld door het TCO erbij te
betrekken.
*Je bereikt meer jongeren als je de ouders
uitnodigt en vraagt of ze de kinderen/ jongeren
willen meenemen
*Probeer een gastspreker te regelen die jongeren
aanspreekt
· Hoe ontwikkelen toerisme/ bedrijventerrein/
detailhandel/ groenvoorziening/ maatschappelijke
voorzieningen etc. zich?
· DorpsVereniging Oerle wil graag feedback van de
leden en input om de Dorpsvisie te kunnen
schrijven. Belangstellenden mogen zich aanmelden
om mee te 'brainstormen'.
Werkgroep Zorg in het Dorp
Het rapport van 2011 is terug te vinden op
www.oerle.info. Drie weken geleden is tijdens een
informatieve bijeenkomst een voorstel besproken
dat de gemeente bij de werkgroep Zorg in het Dorp
heeft neergelegd. Over onderstaande punten is
onenigheid:
· 40 sociale huurwoningen
· geen gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
· geen zorg voor dementerenden

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
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Martien van der Wijst en Jos van Haren hebben de 7
politieke partijen benaderd en veel positieve reacties
gehad. Zij hebben ook gesproken met de nieuwe
wethouder (Hans vd Looij) die nauwelijks op de
hoogte was van de gang van zaken en slecht
geïnformeerd was door zijn ambtenaar (die bij het
gesprek aanwezig was).
Via nieuwsbrieven van de DorpsVereniging Oerle en
de Koers van Oers wordt u op de hoogte gehouden
van alle ontwikkelingen.
Vrienden van Dorpsvereniging Oerle
Alleen inwoners van Oerle kunnen lid worden van
DorpsVereniging Oerle. Bewoners die bijvoorbeeld
door de ruilverkaveling nu in Wintelre wonen,
mogen dus officieel geen lid worden. Daarom wordt
er gestart met 'Vrienden van DorpsVereniging
Oerle'. Ook Oerse Bedrijven, Verenigingen en
Stichtingen kunnen zich hierbij aansluiten. Deze
'vrienden' mogen openbare vergaderingen en
informatieavonden bijwonen, maar hebben géén
stemrecht.
Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd
en wordt door het bestuur verwerkt in het
Huishoudelijk Reglement.
Openbare Vergaderingen in 2014
De DorpsVereniging Oerle gaat 4x per jaar openbare
vergaderingen houden. Dit vooralsnog bij wijze van
proef. Deze proef wordt volgend jaar tijdens de
jaarvergadering geëvalueerd.
De 2 openbare vergaderingen voor 2014 zijn op
25 augustus en 15 december 2014. Graag even
melden bij de secretaris als u deze vergaderingen bij
wilt wonen.
Daarnaast kan natuurlijk altijd contact opgenomen
worden om in te spreken tijdens een besloten
vergadering. Het idee wordt geopperd om de
wijkagent tijdens een van deze vergaderingen uit te
nodigen als gastspreker.
Het gaat hier dus om de reguliere
bestuursvergaderingen en niet om de Algemene
Ledenvergadering en alle andere openbare
vergaderingen en informatieavonden die
DorpsVereniging Oerle organiseert.

Rondvraag
#Vliegveld:
Opmerking van de Edwin Daniëls: draaiende
motoren van startende vliegtuigen leveren steeds
meer geluidshinder op richting Oerle. Kan er
onderzoek gedaan worden naar de geluidshinder en
de mogelijkheden om deze te beperken (bijv.
geluidswal/ bebossing of iets dergelijks?
Advies: BOW benaderen (Klaas Kopinga)
#Overlast 'stappende jeugd'
De bewoners aan de route naar de Heikant/
Veldhoven en aan het plein (Oude Kerkstraat/Nieuw
Kerkstraat) zijn het zat dat honderden kinderen 's
nachts om 3.00 uur met drank en pillen op
vernielingen aanrichten en overal plastic bekertjes
laten slingeren. Er zijn diverse klachten
binnengekomen.
Er heeft spoedoverleg plaatsgevonden met
gemeente en politie. Ilse Fischer (=integrale
veiligheid) neemt het initiatief om de
buurtpreventieteams bij elkaar te krijgen. Jos van
Haren is vanuit de DorpsVereniging Oerle
contactpersoon op het vlak van buurtpreventie.
#Zorg in het dorp:
Huub Stroeks meldt dat hij bezig is met een soort
opleiding voor burgers; hij organiseert een
informatie-avond waar o.a. een financieel specialist
vertelt wat mensen het beste met hun vermogen/
woning kunnen doen als ze ouder worden en zorg
nodig (gaan) hebben.
#Oerse Vlag:
Chris Raaymakers vraagt waar de originele Oerse
vlag is gebleven (met historische waarde, vanuit de
nalatenschap van Pastoor Vekemans). Deze is
enorm groot en ligt op zolder bij Jos van Haren. Het
parochiebestuur wil deze vlag graag officieel vanuit
de parochie schenken aan DorpsVereniging Oerle.
De vlag zal gebruikt gaan worden bij speciale
gelegenheden.
#Halloween en Kerstmarkt:
Marian vd Boomen vraagt of er budget beschikbaar
is om Halloween en de Kerstmarkt te organiseren.
DorpsVereniging Oerle wil hier graag een budget
voor vrijmaken mits een bestaande of nieuwe
organisatie zich hiervoor aanmeldt.
Sluiting
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid
en bijdrage deze avond en nodigt allen uit om leden
te werven voor DorpsVereniging Oerle. Het
aanmeldingsformulier is te vinden op
www.oerle.info.
Oerle, 30 juni 2014.

Rouw-ontmoetingsgroep

Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven
Een veilige plaats waar lotgenoten elkaar onder
begeleiding kunnen ontmoeten en over hun verlies
kunnen praten. De groep die uit 5-7 mannen en
vrouwen bestaat, komt tien middagen bij elkaar.
De bijeenkomsten hebben alle een eigen thema
gekregen dat met het rouwproces te maken heeft,
waardoor er meer inzicht kan ontstaan in dat wat
gevoeld en beleefd wordt.
Onderstaande vraag stelt de omgeving regelmatig
aan nabestaanden:
“Ga jij naar zo’n groep? Naast je eigen pijn ook
nog eens al die verhalen van anderen
aanhoren?”
Hieronder enkele ervaringen die wij hoorden van de
deelnemers uit de afgelopen tien groepen.
· “De eerste stap is voor iedereen moeilijk, maar
wat heb ik de groep als een steunpunt ervaren. Na
de eerste bijeenkomst waren we met z’n allen
verbaasd dat we al zoveel aan elkaar verteld
hadden.”
· “Ik ontmoette daar mensen die hetzelfde hadden
meegemaakt. Ik kon mijn verhaal delen met hen
en we begrepen elkaar; die herkenning was groot.
Dit gaf mij troost er niet alleen voor te staan. Na 4
jaar ontmoet ik nog steeds mensen uit mijn
groep.”
· “Door de thema’s die in de groep besproken
werden, kon ik beter zien wat het betekent een lief
mens te moeten missen en wat dat met mij doet;
daardoor werd de chaos in mijn hoofd minder.
Daarnaast bleken mijn gevoelens niet abnormaal
te zijn; dit alles gaf mij rust.”
Dit en nog veel meer gaven de nabestaanden ons
terug. Elke keer weer ervaren zij deelname als een
grote steun; ook de mannen onder hen. Maar méér
mannen zijn zeker welkom.
Woensdagmiddag 3 september start er weer
een nieuwe groep.
Voor informatie:
Jeanneke de Bot, ( 040- 253 14 76 of
Marianne Verbeek, ( 040- 253 94 42.
In voorbereiding is een groep “jongeren en
rouw”.
Voor informatie:
Marlies Willemen, ( 06- 1561 31 46 of
José Roestenberg, ( 040- 254 77 60.
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Selma van Balen.

Beercan Chicken
Ingrediënten (voor 4 personen)
· grote, hele kip
· blik bier 0,5 l
· 1 volle theelepel: 1x venkelzaad 1x bruine suiker
· 1 afgestreken theelepel: 1x gerookt
paprikapoeder 1x milde chilipoeder 1x komijnzaad
· zeezout en zwarte peper uit de molen
· olijfolie
Benodigdheden
· schaaltje om marinade te mixen
· vijzel om zaadjes te kneuzen
· plank of schaal voor marineren
· afsluitbare bbq en kipstomer/houder voor bierblik
· aluminiumfolie

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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ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
5507 LP Oerle Veldhoven Tel.: 040 - 205 27 98
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl
Bereidingswijze
1. Verwarm oven of bbq voor op 200C.
2. Maak het kruidensmeersel: stamp venkelzaad en
komijnzaad in vijzel fijn, meng met
paprikapoeder, chilipoeder, bruine suiker, zout
en peper. Meng met 3 eetlepels olijfolie tot
mooie pasta en wrijf daar de kip binnen en
buiten mee in.
3. Drink de helft van het bier op. Bij de stomer giet
je de andere helft in de houder. Bij de blikhouder
zet je het halfvolle blik in de houder.
4. Zet de kip er overheen. Vouw de vleugeltjes
naar binnen.
5. Zet de kip 70 tot 90 minuten in de bbq, tot ze
goudbruin en krokant is en er helder sap uitkomt
als je er in prikt. Zet eventueel nog een schaaltje
bier in de bbq. Let op, niet boven een brander
zetten.
Verwijder kip voorzichtig van het blik en laat even
rusten onder aluminiumfolie.
Daarna, snijden en smullen.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat .we laatst een
geweldig feest hebben gehad bij vrienden van ons
waar we met een man of 10 hebben gekookt voor
35 man. Zo van …”kies een recept en leef je uit”.
Naast de enorme lol die we hadden was het ook
allemaal erg lekker geworden.
Een van de recepten was deze Beercan chicken.
Het is niet moeilijk om te maken, ziet er echt
hilarisch uit en is superlekker..............................
Ik wil de pollepel doorgeven aan
Erika Machielsen, omdat Erika mijn Oerse
maatje is. We kunnen dag en nacht bij elkaar
terecht voor alles en dat voelt fijn.
Gewoon lekker jezelf zijn, heerlijk!
Samen op afstand aan de poets gaan werkt
perfect. Leve het schoentje bij Whatsapp
(schop onder je ….) hihi
En nu wil ik wel eens een lekker recept van haar
in de Koers zien.
Ik ben benieuwd wat ze gaat verzinnen,
daar zal wel weer menig app-je over
gaan…

Concertreis Luxemburg

Op vrijdag 30 mei waren we vroeg uit de veren.
Op het programma stond dat we om 11.00 uur
begonnen aan een concertreis in Luxemburg.
Dus om 10.30 uur op het kerkplein in Oerle om de
muziekinstrumenten en ons eten in de bus te laden.
Toen alles in de bus zat moesten we er zelf nog in.
Eenmaal in de bus was het vier uur rijden naar het
op drie na kleinste land van deze wereld.
We vermaakten ons goed want voor je het wist zat
je met een blaadje voor je neus en met een pen in
je hand te wachten tot je ‘Bingo!’ kon roepen.
Eenmaal op de plek van bestemming aangekomen,
Luxemburg-Stad, konden we de
muziekinstrumenten uitpakken en met deze naar de
gereserveerde kiosk zeulen.
Het was prachtig weer en zodra de eerste roffels van
de drumband te horen waren, stond het plein vol.
Het klonk geweldig.

Daarna was het Jeugdorkest van harmonie
St. Cecilia aan de beurt, wat ook erg goed ging.
Bij afloop zagen we dat er zelfs ouders van onze
muzikanten apart meegereisd waren.
Na het concert in Luxemburg-Stad was het een klein
uurtje rijden naar onze slaapplek in Diekirch.
Bij aankomst de BBQ aan en we lieten het smaken,
natuurlijk ging die avond het kampvuur aan.

De afspraak was dat onze harmonie om 22.00 uur
stil moest zijn, maar dat liep net even uit.
Om 2.30 uur was het stil in de blokhut.
Die ochtend konden we om 8.30 uur aan het ontbijt.
Daarna nog even gerepeteerd voor het
zaterdagavond concert en alles verliep prima.
Die middag konden we kiezen: Met de ene groep
Diekirch in en de andere bleef bij de blokhut om
spelletjes te doen en te voetballen.
Die avond moesten we de witte bloes die speciaal
voor het concert was meegenomen aan.
Dus met de instrumenten en de witte bloes, die
trouwens ongemakkelijk zat, de bus in en weer
60 minuten reizen.
We kwamen aan bij de plaats van het concert, wat
vergelijkbaar was met d’Ouw School en we werden
hartelijk verwelkomd. We moesten alleen nog twee
uur wachten totdat we aan de beurt waren, maar die
tijd was te doden met het leegeten van de catering.
Het concert begon met een optreden van de
drumband wat goed in de smaak viel.
Daarna was het onze beurt en dat ging blijkbaar ook
goed, omdat we wel drie keer een toegift moesten
doen!!!
Toen we klaar waren stond er ook nog een
Rockband op het programma.
We dachten al, waarom liggen er nou gratis
oordopjes? Nou, daarvoor... want het was
oorverdovend.
In de bus terug naar Diekirch was iedereen zat, wat
erg grappig was.
Aangekomen in Diekirch ging de 20+ aanhang de
kroeg in en de voor de anderen ging het kampvuur
aan.
Om 3.00 uur was het stil en sliep iedereen.
Op zondagochtend stonden er om 8.30 uur
wentelteefjes en tosti’s op ons te wachten.
Om 11.00 uur konden de spullen de bus in en
begonnen we aan de terugreis.
’s Middags 16.00 uur maakten we een tussenstop bij
de McDonalds in Maastricht, lekker natuurlijk!
En toen het 18.00 uur was kwamen we aan in Oerle.
Het was een geweldig weekend wat we niet meer zo
snel zullen vergeten.
Willem van der Mierden,
Leerlingenorkest harmonie St. Cecilia Oerle.
13

Verslag Pinksterfietstocht

Op zondag 8 juni was het de pinksterfietstocht.
We startten om 1 uur vanaf de oude school. Wij
waren groep nummer 7. We moesten foto's bij een
huisnummer raden. Na ongeveer een uur rijden
kwamen we bij de rustpost aan in Knegsel bij een
veldje. Daar kregen we een vragenlijst en op die
vragenlijst stonden vragen waarop het antwoord een
stad in Nederland was. Er moest ook geschat
worden in welke van 4 vazen het meeste water zat.
Dat was moeilijk omdat de vazen allemaal rare
vormen hadden. Bij het andere spel moest je ring
gooien. We reden weer door en kwamen langs het
Sondervick College. Daar voor stond weer een van
de foto's die we moesten zoeken. We moesten nog
een stuk rijden. Toen we gingen we wat drinken en
moesten we nog wat vragen invullen. We leverden
ons blad in bij Ad (de winnaar van vorig jaar) die
ons blad na ging kijken. Om half 6 begon de prijsuitreiking. We waren met 47 punten (met 1 punt
verschil met de 2de), 1ste geworden. We kregen
een taart en beker en mogen volgend jaar de route
verzinnen. Nadat we de taart op hadden gegeten
gingen we naar huis.
Fam. Van Gassel

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

Oerle bedankt

Boergondisch Oers bedankt iedereen
Lieve mensen uit Oerle, het lijkt alweer lang geleden
maar wat was het weer een topweekend 6 en 7 juni
Boergondisch Oers in Films en Sterren! Wat hebben
we een geweldig dorpsfeest achter de rug! Na een
week van opbouwen, sjouwen, spelletjes
voorbereiden, inrichten en repeteren begon het feest
op vrijdagavond met de Pubquiz. Ook dit jaar weer
een overweldigend succes, er deden bijna 40 teams
mee! De Pubquiz werd gewonnen door het team van
de Janus Hagelaarsstraat, De tweede prijs was voor
de Koers van Oers en de derde prijs voor het team
van Indiana Oers (fam Antonis & friends). De
opkomst én de goed voorbereide dans van
Boergondisch Oers samen met Cskillz was een
prachtige binnenkomer. Daarna kwamen we met z’n
allen in een zinderende show terecht, geweldig!
Op zaterdagmiddag verzamelden zich alle Oerse
kinderen voor de spelletjesmiddag in Films en
Sterren stijl. Ze genoten van alle spelletjes op het
veld, lekker in het zonnetje, het was zoals
gebruikelijk bij Boergondisch Oers weer prachtig
weer! Peer Survival kwam echt stuntwerk doen met
de kinderen met een mega hoogwerker. Ook de
glamourfoto en de complete kaptafel in
“Hollywoodstijl” waren een succes. Ook het ‘netjes’
georganiseerde volleybaltoernooi was een groot
succes. Het buffet restaurant Bonanza was helemaal
in Western stijl en dankzij de Oerse Horeca,
Oersgezellig en Maarten van de Sande
Vleesproducties hebben heerlijk gegeten. Ook de
frietjes voor kinderen en volwassenen van Cafetaria
de Smickel waren top! De eerste prijs van het
volleyen ging naar het team de Beachboys. Ze
wonnen deze prijs voor de derde keer op rij en
daarom mochten ze de mooie trofee houden. Na de
prijsuitreiking zorgde Motion Coverband dat het dak
er helemaal afging tijdens de afsluitende party.
Ein, Zwei, Drei…. Bis nächstes Jahr!
Het waren twee fantastische dagen. Waar moeten
we beginnen met bedanken? Het was één grote
co-productie, zonder jullie hulp is Boergondisch Oers
niet mogelijk. Oerle bedankt, tot volgend jaar!
Stichting Boergondisch Oers
De uitslag van de Pubquiz kun je hiernaast vinden.
Foto’s van het evenement, zie binnenkant van de
kaft en verder nog op www.boergondischoers.nl
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Uitslag Pub Quiz
Uitslag Pub Quiz Boergondisch Oers op 6 juni 2014
Foto-

Oorlogs-

Speurders-

Erotiek-

ronde

ronde

ronde

ronde

Naam

0

1

2

Horror- Actualiteitsronde

3

ronde

4

Totaal

5

1 De Slikkers

10,0

7,0

7,0

8,5

6,0

4,0

42,5

2 Koers van Oers

10,0

6,0

7,0

9,0

6,0

4,0

42,0

3 Indiana Oers

10,0

6,5

9,0

3,0

6,0

7,0

41,5

4 De B1 sterren

10,0

5,0

8,0

7,0

6,0

5,0

41,0

4 Paleispubclub

10,0

6,5

6,0

8,5

4,0

6,0

41,0

4 Slagwerkgroep Harmonie St. Cecilia

10,0

6,0

7,0

7,0

6,0

5,0

41,0

9,0

4,0

6,0

8,5

7,0

6,0

40,5

7 De Glitterschitters
7 Harmonie St. Cecilia

10,0

7,0

7,0

4,5

6,0

6,0

40,5

9 BIO 4+

9,0

6,0

8,0

6,5

6,0

4,0

39,5

10 Not Oers

10,0

3,0

7,0

9,0

4,0

6,0

39,0

10 De oublies

10,0

5,5

6,0

6,5

4,0

7,0

39,0

12 Supercalifragilisticexpialid'Oersjes

9,0

5,0

4,5

6,5

5,0

7,0

37,0

12 Vakantiecomité Oerle

10,0

5,5

6,0

7,5

4,0

4,0

37,0

12 Oerse bikers

10,0

3,5

7,0

8,5

5,0

3,0

37,0

15 Goei Teampke

10,0

2,5

6,0

9,5

5,0

3,5

36,5

16 Lollieballers 2.0

8,0

6,0

8,0

6,0

6,0

2,0

36,0

16 t Koppel

10,0

4,0

5,0

7,0

5,0

5,0

36,0

18 Kwizzut

10,0

4,0

6,0

7,5

3,0

5,0

35,5

18 Oerse vrouwen

10,0

4,0

6,0

6,5

4,0

5,0

35,5

20 Chant'Oers

10,0

4,0

6,0

6,5

5,0

3,0

34,5

21 Whiskypedia

9,0

5,0

5,0

7,0

4,0

4,0

34,0

22 Get Quizeld

10,0

4,0

7,0

6,5

4,0

2,0

33,5

22 Niet arrogant, gewoon weer de beste

10,0

5,0

5,0

4,5

7,0

2,0

33,5

22 Gezellige Welle

9,0

4,0

7,0

7,5

4,0

2,0

33,5

10,0

2,0

6,0

7,0

4,0

3,5

32,5

9,0

4,0

5,0

6,5

5,0

3,0

32,5

10,0

5,0

6,0

4,5

3,0

3,0

31,5

28 Ben toeter

8,0

6,0

9,0

3,0

3,0

2,0

31,0

28 Prinses Beaquiz

8,0

5,0

5,0

6,0

3,0

3,0

30,0

30 Oerse Molenbakkertjes

9,0

2,5

4,0

6,5

4,0

3,0

29,0

10,0

1,5

5,0

3,0

5,0

4,0

28,5

31 Kippenhok

9,0

4,0

5,0

4,0

4,0

2,5

28,5

33 Team Alegria

9,0

3,0

4,0

4,5

1,0

6,0

27,5

34 Wat anders?

10,0

4,0

4,0

4,0

1,0

4,0

27,0

3,0

5,0

6,0

3,0

3,0

6,0

26,0

25 TCO
25 Gold Diggers
27 Veld 2 & De Tina's

31 Oers' Delight

35 De sterren van Oers
36 Elreo Kings

9,0

1,5

5,0

4,0

4,0

2,0

25,5

36 FC Effe d'r neffe

10,0

3,5

5,0

2,0

4,0

1,0

25,5

38 We want 'D' Cup

10,0

4,0

5,0

2,0

2,0

2,0

25,0

6,0

2,0

4,0

6,0

2,0

-

20,0

39 Wij horen er ook bij ….
40 PVOZ

10,0

-

-

-

-

-

10,0

373,0

172,0

234,5

235,0

170,0

152,5

1.337,0
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Wijkzuster in Oerle

Thuis wonen dankzij samenkracht!
Mevrouw Nel Waaldyk (56) heeft Parkinsonisme, een
aandoening die lijkt op de ziekte van Parkinson. Het
begon zo’n vijf jaar geleden met stijfheid van haar
lichaam, beven en vergeetachtigheid. Sinds twee
jaar is ze volledig bedlegerig en kan ze alleen haar
hoofd, nek, armen en handen nog bewegen.
Ondanks de afhankelijkheid van zorg, kiest Nel
ervoor thuis te blijven wonen, samen met haar
bedlegerige moeder (76 jaar) - en bewijst daarmee
dat er veel mogelijk is. Als je maar samenwerkt!

Nel Waaldyk (links) met haar bedlegerige moeder.
En rechts een medewerkster van ZuidZorg.
Zus Francis is de belangrijkste schakel in het
zorgproces in huize Waaldyk. Ze regelt alles met de
thuiszorg, huisarts en het ziekenhuis. Ze zorgt voor
de boodschappen en het avondeten. Een andere zus
regelt alles met de gemeente. ZuidZorg komt vier
keer per dag. Voor het wassen, verzorgen en
verplegen van Nel en het klaarmaken van de lange
lijst met medicijnen die grotendeels via een sonde
worden toegediend.

Ook de voeding krijgt Nel hoofdzakelijk via een
sonde. Naast ZuidZorg komen de fysiotherapeut,
diëtist en ergotherapeut aan huis en ook de huisarts
komt geregeld langs. Iedere donderdagmiddag komt
een vrijwilliger van SWOVE om voor te lezen, of een
spelletje mens-erger-je-niet te doen. Nel: ‘Ik win
heel vaak!’
Je hebt elkaar nodig
Francis: ‘De familie doet veel, maar we kunnen ook
grote delen van de zorg loslaten. Dat komt omdat
ZuidZorg goed werk levert en doet wat ze beloven.
Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die hier
komen. Wanneer ik ook kom, Nel ligt altijd goed. De
verpleegkundigen zijn stuk voor stuk alert en ze
pikken de wensen en vragen die we hebben direct
op. Nel wordt bijvoorbeeld gewassen met behulp
van een elektrisch wentelsysteem. Het is voor
sommigen nieuw om daarmee te werken, maar ze
leren het snel.’ Wijkverpleegkundige Joyce Snelders:
‘Alle mensen die een bijdrage aan de zorg leveren,
hebben elkaar nodig. Voor ons is het bijvoorbeeld
heel prettig dat de mantelzorgers en vrijwilligers
geregeld langskomen en meehelpen of naar de
apotheek rijden voor medicijnen. We dragen alles
wat er gebeurt goed aan elkaar over. Met z’n allen
kunnen we het leven van Nel prettig houden.’
‘Hometeam’
Joyce vervolgt: ‘Nel heeft een progressieve vorm
van Parkinsonisme. Het verschil met Parkinson is dat
er andere hersengebieden worden aangetast. Eens
per zes weken bespreken we onze cliënten in het
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hometeam dat we vormen met een groep
huisartsen. Waar nodig schuiven daar ook anderen
bij aan, zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut.
Het is onze rol als thuiszorg om te signaleren hoe
het met Nel gaat, en te overleggen welke stappen er
eventueel ondernomen moeten worden. Bijvoorbeeld
als ze meer slaapt dan anders, of als ze zich niet
goed voelt. ’
Niet ‘op visite’
‘Het is best zwaar’, vertelt zus Francis. ‘Maar we
zouden het niet anders willen. Het is fijn om
betrokken te zijn. We hebben nu als familie zelf de
leiding en hebben grip en zicht op wat er gebeurt.
Als ze in een verpleeghuis zou liggen, kunnen we ‘op
visite’ gaan en moet je het verder uit handen geven.
Nu werken we intensief met de zorgverleners
samen. Wíj zijn de regisseur.’ Nel: ‘Het is fijn om
thuis te zijn. Het voelt vertrouwd, zeker met mijn
moeder in de buurt. We kunnen elkaar niet zien,
maar kunnen wel nog met elkaar communiceren.
Mijn vier zussen komen geregeld binnenwandelen,
samen met een nichtje of neefje. Ik heb er zeven. Ik
heb goede en minder goede dagen, maar het helpt
dat er veel om mij heen gebeurt.’
Een kop koffie
Wilt u ook weten welke ondersteuning thuis mogelijk
is voor u of uw naasten? Loop dan eens binnen bij
de wijkzusters in Oerle. Berry de Lepper en Vivian
Olislagers zijn iedere woensdagochtend van
10.30 uur – 11.30 uur in de ontmoetingsruimte in
d’Ouw School. U bent van harte welkom voor een
kop koffie of thee.

Berry en Vivian zijn daarnaast bereikbaar via
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl en telefonisch op
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op nummer
( 040 – 230 84 08. Hun voorlichting en adviezen
zijn gratis (zonder indicatie en zonder kosten).

Onnodig medisch gekeurd
Senioren onnodig medisch gekeurd
voor rijbewijs
Sinds op 1 januari de leeftijd waarop automobilisten
voor hun rijbewijs moeten worden gekeurd, is
verhoogd van 70 naar 75 jaar, is niet altijd duidelijk
of een medische keuring noodzakelijk is. Wie al
eerder is gekeurd, maar nog geen 75 jaar is, moet
soms wel worden gekeurd en soms niet. Wanneer
tijdens de eerste keuring een van de vragen over de
gezondheid met JA werd beantwoord, is dat meestal
wel het geval. Maar als alle vragen met NEE werden
beantwoord kan een keuring meestal achterwege
blijven. Toch komt het met enige regelmaat voor dat
voor bijna 30 euro een keuringsformulier wordt
aangeschaft terwijl een keuring helemaal niet nodig
is. Artsen die er mee worden geconfronteerd zullen
voor de zekerheid de keuring maar uitvoeren, maar
dat kost uiteraard ook weer geld, zodat de kosten op
kunnen lopen tot zo'n 60 euro. De afdeling
Burgerzaken van de gemeente blijkt automobilisten
soms niet juist te informeren over de noodzaak van
een keuring. De kennis daaromtrent lijkt niet
aanwezig of er wordt individuele informatie verstrekt
zonder dat in de computer het dossier is ingezien.
Ook komt het voor dat het CBR bij telefonische
navraag zegt dat een keuring niet nodig is omdat de
leeftijd van 75 jaar nog niet is bereikt. Maar als het
rijbewijs verloopt kort nadat iemand 75 jaar wordt,
is een keuring wel nodig. Wie vervolgens een week
voordat het rijbewijs verloopt naar de gemeente
gaat voor verlenging, krijgt daar dan te horen dat
een keuring wel nodig is. Door de vertraging in de
procedure die hierdoor ontstaat, zitten mensen soms
maanden zonder rijbewijs.
Om te voorkomen dat oudere automobilisten
onnodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk
zonder rijbewijs komen te zitten, heeft Regelzorg de
'keuringscheck' ontwikkeld (www.keuringscheck.nl).
Door het invullen van slechts enkele gegevens wordt
duidelijk of het nodig een keuringsformulier, de
zogenaamde Eigen Verklaring aan te schaffen bij de
gemeente en zich vervolgens te laten keuren.
Helaas is een aantal gemeenten in Nederland
gestopt met het uitgeven de Eigen Verklaring, maar
het formulier kan via internet worden gedownload
op mijn.cbr.nl. Daarvoor is echter wel een DigiD
nodig.
De keuringscheck is een initiatief van Regelzorg, een
organisatie die landelijk bemiddelt tussen
automobilisten en keuringsartsen.
Als uit de checkt blijkt dat een keuring nodig is, kan
via de website een keuringsarts in de regio worden
gevonden, maar dat is niet verplicht. De
keuringscheck is volledig gratis. Op de website staat
ook een link naar informatie over de vragenlijst van
de Eigen Verklaring. Deze vragenlijst over de
gezondheid moet voor de keuring worden ingevuld,
maar in de praktijk blijkt dit nogal eens voor
verwarring en onjuist invullen te leiden.
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Verslagje TCO Amsterdam
Stichting

Amsterdam met Tiener Comité Oerle (TCO),
zaterdag 24 mei 2014
Zaterdagochtend om 9 uur moesten we verzamelen
op het kerkplein toen iedereen er was reden we met
auto's naar Eindhoven station daar pakten we de
trein naar Amsterdam. In Amsterdam aangekomen
liepen we van af het centraal station naar
Amsterdam Dungeon waar we in groepen naar
binnen gingen. Het was een griezelig spookhuis met
echte karakters en gangen met ruimtes waar
verschillende griezelige dingen gebeurden. Na
Amsterdam Dungeon ging je in groepjes de stad in
en gezellig eten. Om kwart voor 6 stonden we weer
met z'n allen op het station en pakten we de trein
terug naar Eindhoven. Het was een hele gezellige
dag super bedankt TCO !
Kasia Rewaj.
Hoi,

———————

Ik ben Floris en heb inmiddels al een aantal keren
met de TCO-dagen meegedaan. De laatste keer zijn
wij in Amsterdam geweest. De eerste activiteit was
de ''Amsterdam Dungeon," een enge en heel gave
attractie. Iedereen ging gespannen naar binnen.
Eerst moesten wij in een cel wachten, totdat wij
binnen mochten gissend wat er met ons ging
gebeuren! Teruggeworpen in de tijd en overgelaten
aan ons lot! In de verschillende ruimtes werd getest
op onze moed en zenuwen! Fucking eng, griezelig,
lekker schrikken! Onvergetelijk en super cool!
Tijdens de rondvaart konden wij even bijkomen.
Vanuit de grachten naar bekende plekken kijken. En
daarna "stropen" door de stad. Supergezellig en ....
natuurlijk ook de Wallen! Om dan weer terug te
keren naar de provincie.
Bedankt voor een super leuke dag!
Floris
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 12 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken (samenzang)
Zaterdag 19 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken (samenzang)
Zaterdag 26 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (samenzang)
Zaterdag 2 augustus:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (Convocamus)
Zaterdag 9 augustus:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken (samenzang)
Zaterdag 16 augustus:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken (samenzang)
Zaterdag 23 augustus:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn?? (samenzang)
Kerkwijkcentrum = kwc: dinsdagmorgen van
9.30 – 12.00 uur
Wees welkom in de sacristie voor uw misintenties,
vragen over andere zaken en/of een praatje.
Nood of alarmnummer van de pastores:
06 – 10 47 52 26
Voor een ziekenzalving of overlijden wordt u
verzocht het noodnummer van de parochie te
gebruiken. Ook de uitvaartondernemers zijn hiervan
op de hoogte.
Communie voor zieken
Iedere 1e vrijdag van de maand bestaat de
mogelijkheid voor ouderen of zieken, die niet meer
naar de kerk kunnen komen, om thuis de
H. Communie te ontvangen. U kunt hiervoor
telefonisch een afspraak maken met Pater Malaka,
tel: 205 13 50.
Mededelingenblad
Achter in de kerk vindt u vanaf iedere 1e zaterdag
van de maand het Mededelingenblad met de
misintenties en overige informatie.
U kunt dit ook aanvragen via
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl.
Kijk ook eens op de website van de parochie:
www.christuskoningveldhoven.nl.
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Parochieberichten:
Overleden:
† Joke van Bree – Otten, 92 jaar
Pastores:
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 040 - 78 78 923 b.g.g. ( 040 - 253 22 26
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,
( 040 – 205 13 50 b.g.g. ( 040 - 253 22 26
KerkWijkCentrum:
open op dinsdag van 9.30 – 12.00 uur.
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, ( 040 – 205 12 02
e-mail:
st.jandedoperkerk@christuskoningveldhoven.nl
Melding van overlijden: 06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties, huwelijk of
jubileum:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34,
( 040 – 205 24 80. Misintenties kunnen met
naam en datum in een gesloten envelop worden
doorgegeven op bovenstaand adres t/m iedere
laatste maandag van de maand
(per intentie € 10,-).
Nieuwe parochianen:
Kunnen zich altijd melden 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.christuskoningveldhoven.nl

Zaterdag 28 juni –
Pater Malaka 12½ jaar priester
Het was een drukke week voor de jubilaris. Op
24 juni was er natuurlijk het parochie- en gildefeest
van St. Jan de Doper. Na het vendelgroet ging hij
mee naar het koningsschieten op het gildeterrein,
waar de pater na de burgemeester het 2e schot
loste. Enkele uren later haalde Gidi van Riet de
stevige leukenvogel neer en mocht hij zich koning
noemen. Op 25 juni was er weer een gildemis, maar
in de beide andere kerken vroegen uitvaarten zijn
aandacht.
En dan op naar het eigen feest op zaterdag 28 juni.
Een aantal mensen was weer in touw met de
bloemversiering van kerk en de pastorie én het
opzetten van de tent voor een ná feestje in de
pastorietuin. Het zag er fantastisch uit!
Gastvrij als hij is, had de pater de avond tevoren al
5 buitenlandse collega’s te logeren en rond 9 uur zat
achter het terras vol met Indiase priestervrienden
en 3 Nederlandse collega’s om samen te ontbijten.
Het gilde en de acolieten kwamen hem in de
pastorie afhalen en trokken onder tromgeroffel de
volle kerk binnen. Ons priesterkoor bood plaats aan
de koorleden van Convocamus, pater, Malaka en
10 Indiase en 2 Nederlandse priesters. Een kleurrijk
geheel in fraaie Indiase kazuifels! Tiny Leijten
verwelkomde de pater en alle aanwezigen. De pater
vertelde daarop dat hij vanuit het grote India de
wereld werd in gestuurd naar het piepkleine
Nederland om hier verder te gaan met het werk van
de apostelen. Hij is geen dokter, maar hoopt wel
mensen blij, tevreden en gelukkig te maken door
hen warmte en aandacht te schenken. Liefde is zijn
enige medicijn.

Hij en wij zijn dankbaar voor de steun en
vriendschap die hij ondervindt van zijn Indiase
vrienden, samen zo ver van hun vaderland met een
ander klimaat, gewoontes en een andere taal!! Hij
was blij om dit nu hier samen met hen te kunnen
vieren. Om ook het thuisfront nadien te laten
meegenieten, werd een video gemaakt.
Warmte en blijheid brengt hij inderdaad en overal
waar hij aanwezig is klinkt zijn speciale lachje nogal
eens of hij maakt die spontaan bij anderen los. Hij is
altijd geïnspireerd geweest door Moeder Teresa en
het is dus niet verwonderlijk dat hij haar stichting
met ons cadeau wil ondersteunen. Ook zijn weeshuis
zal daar van profiteren.
Tijdens de viering werden de gaven aangedragen:
bijbel, kruis, brood, wijn en kaars, die hij ook bij zijn
wijding had ontvangen. Ook pastoor Franken sprak
de jubilaris toe en bewonderde hem dat hij na 2 jaar
Veldhoven al zo veel mensen om zich heen had
weten te vergaren, die hem zo’n warm hart
toedragen.
Na afloop gaf de jubilaris toe ontroerd en sprakeloos
te zijn voor zo’n mooie viering voor hartelijkheid.
Daarna volgde een statiefoto voor in de kerk met
alle celebranten en een vendelgroet vóór het
kerkgebouw. In optocht vertrok het gezelschap naar
d’ Ouw School waar hem een zeer drukke receptie
en vele goede gaven in “de steup” werden
aangeboden. Namens het parochiebestuur bood Tiny
Leijten hem het cadeau van de parochie aan: een
reis naar de Eeuwige stad…..Rome. Doodmoe en
intens gelukkig vertrok de pater huiswaarts waar
enkele uren later nog een barbecue met bestuur en
vrienden wachtte. Ook hierna zorgden zijn vrienden
voor de opvang: even uitrusten na deze hectische
dag bij hen op de pastorie.
Wij danken allen die aan het slagen van deze dag
hebben meegewerkt!
Alexa.
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Het interview

‘Ik wil er zijn voor de mens in nood’
“Ik ben heel blij hier”, zegt pater Malaka, twee
jaar nadat hij als pastor naar Oerle werd
gestuurd. De uit India afkomstige geestelijke
wordt door de Oerlenaren op handen
gedragen. Zaterdag 28 juni vierde pater
Malaka zijn koperen priesterjubileum. Om
10.00 uur vond er een feestelijke
eucharistieviering plaats in de St. Jan de
Doperkerk. Daarbij stonden onder meer tien
paters uit India de jubilaris als concelebrant
bij.
Door Ad Adriaans
Op 24 juli 1975 kwam Srinivasa Rao Malaka in het
vijfduizend inwoners tellende dorpje Velicheru ter
wereld. Als jongste kind groeide hij op tussen zijn
vier zussen en twee broers. In zijn geboortedorp
volgde hij de basisschool tot en met de vijfde klas.
De volgende vijf jaar kreeg hij les van de paters
Salesianen in een plaats verderop waar hij de
basisschool afrondde. “In deze periode kreeg ik mijn
roeping. Ik werd geïnspireerd door een pater. Ik zag
wat hij deed voor de armen, en dat wilde ik ook. Hij
spande zich in voor de armen om te zorgen dat ze
een beter inkomen kregen.” Na de basisschool
volgde hij het klein seminarie en het groot seminarie
waar hij de priesteropleiding volgde. Tijdens zijn
studie werkte hij enkele jaren als vrijwilliger in een
door Moeder Theresa opgerichte instelling waar
zieke mensen worden verpleegd. De pater waste er
de mensen en gaf ze te eten. Moeder Theresa is een
voorbeeld voor de pater.

Pater Malaka.
Priesterwijding
“In 2001 ben ik in India tot priester gewijd. Het was
een groot feest, er werden op een dag 24
geestelijken tot priester gewijd. Dat gebeurde in de
openlucht, er waren duizenden mensen bij. De hele
familie is trots op mij, mijn moeder (86) vooral. Ik
ben de enige die pater is geworden.” Een paar
dagen later kreeg pater Malaka een benoeming in
Khammam, op vijf uur rijden van Velicheru. Vier
jaar later kreeg hij van de overste te horen dat hij
naar Nederland moest. “We kenden Nederland niet.
Mijn moeder vond en vind het vreselijk. Elke
zaterdag bel ik haar op een vaste tijd op. Ze zit dan
bij de telefoon te wachten. We praten dan over de
familie en zo. Met mijn broers en zussen heb ik
contact via Skype.”
Hartelijke ontvangst
Op 26 september 2006 zette pater Malaka voet op
Nederlandse bodem. “Ik had geen jas aan. Oh, wat
was het koud.” In Nederland startte hij in Oss. In die
periode leerde hij in Vught de Nederlandse taal.
Daarna werkte hij in Eindhoven en Loon op Zand. De
taal was in het begin het grootste probleem. “Ik kon
niet vertellen wat ik voelde. Maar nu gaat het goed.”
Over zijn komst naar Oerle is hij nog steeds
enthousiast. “Ik ben drie keer verhuisd, maar
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nergens ben ik zo hartelijk ontvangen als hier. De
leden van de schoffelploeg waren er meteen om mij
te helpen. Ik wist niet dat er hier zo’n warme
mensen waren. Elke maandag doen ze de tuin. En
als er iets kapot is hoef ik het maar te zeggen en ze
komen meteen.”
Missie
De pater heeft een missie. “Ik wil bereikbaar zijn
voor de mens in nood. Zo bezoek ik onder meer
eenzame mensen. Die willen hun verhaal ook kwijt.”
Vorig jaar ging hij terug naar India om er onder
meer zijn oude moeder te bezoeken. Parochianen
hadden geld ingezameld voor de reis. Ook bezocht
hij het weeshuis St. Joseph dat hij in 2004 heeft
laten bouwen. “Dat was heel bijzonder.
De 35 kinderen die er wonen toonden zich zo
dankbaar. Dat gaf veel voldoening.” Er was ook nog
geld over om de basisschool in zijn geboorteplaats
Velicheru op te laten knappen.

Boerenkoolstamppot
De verschillen met India zijn groot, heeft de pater
ontdekt. “In India gaat alles spontaan. Hier ben je
veel tijd kwijt aan vergaderen voor er iets gebeurt.
En hier duurt het soms wel een week voordat een
overledene begraven wordt. Ik wist eerst niet
waarom dat zo lang moest duren. In India moet een
begrafenis binnen 24 uur geregeld zijn vanwege het
klimaat.” Aan de Nederlandse keuken is de pater
inmiddels wel gewend. “Zelf kook ik meestal Indiaas
eten, maar de boerenkoolstamppot van de
buurvrouw is ook heel lekker.” Dat de pater
inmiddels goed ingeburgerd is in Oerle bleek wel uit
zijn slotwoord tijdens de dienst op 28 juni.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

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)

Pater Malaka op weg naar de receptie in
dorpscentrum d’Ouw School.
Nadat hij nog eens benadrukte zo warm en liefdevol
onthaald te zijn in Nederland, besloot hij de viering
met: dank en houdoe.
Wens
Nu Meerveldhoven sinds kort een eigen pastoor
heeft, krijgt hij meer tijd voor Oerle om er de mis te
doen. Zo zal er vanaf september elke dinsdag om
09.00 uur een mis zijn. Na de kerstdagen wil de
pater weer voor een aantal weken naar India gaan.
De opbrengst van giften zal hij dan verdelen aan
verschillende doelen: kinderen, ouderen en zieken.
Heeft de pater nog een wens? “Je kunt niet de hele
wereld veranderen. Maar doe zoals Moeder Theresa
zei: doe gewoon kleine dingen met het hart, en blijf
dat doen.”
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Luchtkwaliteit soms ongezond

Lucht in het echt soms viezer dan
volgens rekenmodellen
Amsterdam, 26 juni 2014 – De lucht rond
drukke verkeersaders is erg ongezond, blijkt
uit metingen van Milieudefensie en burgers (1).
Op alle honderd meetlocaties was de
luchtkwaliteit zodanig dat gezondheidsrisico's
kunnen ontstaan en op twaalf plekken werden
zelfs de Europese normen overschreden. Ook
blijkt de gemeten vervuiling soms hoger dan
volgens modelberekeningen van het Rijk. Dat
komt voor een belangrijk deel doordat
gemeenten onjuiste gegevens aanleveren voor
de modellen. Omdat die modelberekeningen
het uitgangspunt zijn van het luchtbeleid, eist
Milieudefensie dat de gegevens snel op orde
komen. Gemeenten moeten bovendien stevig
aan de bak om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Milieudefensie startte eind 2012 een landelijke
meetcampagne waarbij bezorgde burgers een jaar
lang de luchtkwaliteit in hun buurt konden meten.
Op twaalf plekken blijkt de lucht nu viezer dan de
Europese grenswaarden. Maar ook op de overige
plekken, waar de norm wel gehaald werd, is er kans
op gezondheidsrisico's als luchtwegaandoeningen of
hart- en vaatziekten. De norm ligt namelijk veel
hoger dan gezondheidsexperts verantwoord vinden.
Verkeer is op alle plekken de oorzaak van de
ongezonde lucht. De twintig meest vieze plekken
liggen allemaal rond drukke verkeersaders in Den
Haag, Amsterdam, Rotterdam en Schiedam. De
luchtkwaliteit bleek het slechtst in de Javastraat in
Den Haag, de Weesperstraat in Amsterdam en de
Dorpsweg in Rotterdam.

Onjuiste berekeningen belemmeren effectief
luchtkwaliteitsbeleid
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) maakte op verzoek van Milieudefensie voor
de meeste meetlocaties een vergelijkende
luchtkwaliteitsberekening met de rekenmodellen
voor luchtkwaliteit van het Rijk. Die
modelberekeningen worden gebaseerd op
verkeersgegevens van onder andere gemeenten en
vormen het uitgangspunt van alle luchtbeleid. Vaak
kwamen metingen en berekeningen redelijk
overeen, maar op een aantal locaties waren er grote
verschillen: de lucht was daar in werkelijkheid viezer
dan volgens de berekening. In een aantal gevallen
komt dat doordat gemeenten niet de juiste
verkeersgegevens aanleverden.
Ivo Stumpe, campagneleider Verkeer bij
Milieudefensie: “Al jaren hamert Milieudefensie erop
dat gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat
zorgvuldiger moeten zijn met het aanleveren van
hun data. En steeds blijken er weer een hoop fouten
in te zitten. Daardoor lijkt de lucht op papier soms
schoner dan in het echt en komt er geen goed
beleid. Burgers blijven dan zitten met ongezonde
lucht. Milieudefensie wil daarom dat het Rijk de data
streng gaat controleren en sancties oplegt aan
overheden die keer op keer creatief of slordig
omgaan met hun invoergegevens.”
Noten:
(1)
Download hier het eindrapport 'Hoe gezond is
onze lucht?':
https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/
eindrapport-hoe-gezond-is-onze-lucht/view
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Boetes voor ongezonde lucht
Luchtvervuiling is, na roken, de tweede vermijdbare
doodsoorzaak in Nederland. Naast ernstige
gezondheidsproblemen – en de bijbehorende kosten
- levert luchtvervuiling vanaf volgend jaar nog een
nieuw probleem op. Ivo Stumpe: “Vanaf 2015 moet
Nederland aan de Europese luchtkwaliteitsnormen
voldoen. Bij overschrijding volgen boetes. Alleen als
gemeenten per direct hele stevige maatregelen gaan
invoeren, zoals milieuzones voor alle oude diesels in
alle grote steden, lagere maximumsnelheden op de
smerigste plekken en versnelde introductie van
elektrische voertuigen, kunnen ze dat heel misschien
nog voorkomen. Maar dan zijn we er nog niet;
gemeenten moeten zorgen dat de luchtkwaliteit
overal ver ónder die normen komt. Pas dan krijgen
hun inwoners echt gezonde lucht.”

Rectificatie paddenpoel

In de vorige editie van de Koers van Oers, in het
Hokus Pocus gedeelte, is een verkeerde foto
geplaatst.
Bij deze de juiste foto dat bij het artikel:
‘Leerlingen Sint Jan Baptist (Oerle) en De
Disselboom (Wintelre) trots op zelf gegraven poel’.

Milieudefensie benadert de komende maanden
nieuwe gemeenteraden om te kijken wat die van
plan zijn om de luchtvervuiling aan te pakken. In
2015 volgt een nieuwe meetcampagne op
risicoplekken in heel Nederland.
Voor meer informatie of contactgegevens van
meetvrijwilligers en omwonenden:
Milieudefensie persvoorlichting: 020 5507333 of
persvoorlichting@milieudefensie.nl.

De paddenpoel aan de Grote Aard waaraan de
kinderen van de basisscholen op 7 november 2013
hebben meegewerkt.

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Installatie eerste meetpunt (in Rotterdam) door
Jeanne. Hoogenboom (foto: Milieudefensie)

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
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Interview Gonnie van Pelt

Wanneer je ook maar iets van dans weet, of
het nou over modern of klassieke dans gaat,
dan ken je de naam Dédé. De dansschool heeft
inmiddels 4000 leden en is op dit moment al op
36 locaties in Zuid-Oost Nederland, NoordLimburg en Amsterdam actief. Waarvan
Eindhoven, Helmond, Uden, Veldhoven de wat
grotere plaatsen zijn, maar daarnaast wordt
ook in vele andere Brabantse plaatsen dansles
gegeven. Dédé is 39 jaar geleden gestart hier
in Veldhoven (Zeelst) als Dinky Dancers en is
inmiddels alweer 21 jaar werkzaam onder de
naam Dédé. De dansschool is opgericht door
Marionne van Dam, die afgelopen jaar na een
slopende ziekte helaas is overleden.
Door Marlène Snelders-Linssen en Janine Zwerink

Dédé danslerares Gonnie van Pelt
Gonnie van Pelt, een echte Oerlenaar, werkt
inmiddels alweer 15 jaar bij Dédé. Toen Gonnie’s
oudste dochter Claire ging dansen bij Dédé, werd ze
gevraagd om de dansschool te komen ondersteunen.
Dit vanwege het feit dat ze zelf een dansachtergrond
heeft en dit natuurlijk feilloos past bij een
dansschool. Inmiddels geven haar dochters
Claire (23), Ivette (20) en Feline (17) de jongste
van het stel, zelf ook les bij Dédé . Daarnaast
dansen ze alle vier zelf bij de dansschool om in
conditie te blijven, maar ook om de Dédé dansstyle
in “de voeten” te houden! Zodat dit op de juiste
wijze (volgens de Dédé style) aan de jongere
generaties kan doorgegeven worden. Gonnie zelf
geeft klassiekballet en haar dochters geven
voornamelijk danceballet.
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De eerste jaren heeft Gonnie op het kantoor gewerkt
en zich bezig gehouden met organisatorische
werkzaamheden binnen Dédé. Tegenwoordig werkt
ze in de winkel naast de Dédé dansstudio te Zeelst,
‘Dédé Dress’ genaamd. Deze winkel verkoopt alles
op gebied van ballet- en dans accessoires. Ze
verkopen niet alleen kleding aan Dédé leden, maar
ook aan andere dansverenigingen zoals Balletstudio
Valentijn en N-Joy Dance Company.
Wat vooral opvalt wanneer je bij een les van Dédé
aanwezig bent, is dat de kinderen allemaal
voornamelijk zacht roze is en/of zwart dragen. Dit
lijkt bijna bewust gekozen te zijn en hier is in een
verleden dus over nagedacht. Gonnie beaamt dit en
vult aan dat de jongste groep van 3-6 jaar allemaal
zacht roze pakjes dragen en vervolgens vanaf
6 jaar, zwarte pakjes met een roze tailleband.
Bij dansles gaat het er om dat kinderen precies
hetzelfde doen. Een les, maar ook een optreden
moet een soort rust uitstralen. Rust en eenheid zijn
dus belangrijk in de danswereld. Daarnaast is het
tijdens de lessen al belangrijk om deze eenheid te
creeren tussen de deelnemers. De danslerares kan
dan goed bekijken wat er mis gaat of aan welk
gedeelte van de dans nog meer aandacht besteedt
moet worden. De kinderen worden niet afgeleid door
elkaars kleding, maar ook de dansjuf wordt hierdoor
niet afgeleid. Zoals al gezegd, wanneer de kinderen
doorgaan naar de zwarte groep, dragen ze een roze
tailleband. Deze tailleband wordt gedragen zodat de
dansjuf kan zien of iedereen recht staat, wanneer
het bandje recht is, staat de ballerina of danser ook
recht.
D-dazzled
Om de 2,5 jaar is er een grote
show. Alle 4000 leerlingen
hebben dan de kans om op
een groot podium te
schitteren.
De show van 2014 heette D-Dazzled. In totaal
waren er 27 voorstellingen in 4 verschillende
schouwburgen waarvan 17 in de Schalm te
Veldhoven werden uitgevoerd. Al deze shows
werden tot 7 mei in anderhalve week opgevoerd.
Waarbij Amsterdam naar de Maaspoort te Venlo
kwam. “

De uitvoering/ Show Dazzled
Gonnie: “Alle ouders gaven aan dat het het vele
oefenen waard was en dat ze na de uitvoering van
de show Dazzled begrepen hadden waar naar
toegewerkt was. Het waren veel shows, maar het
was heel leuk om te doen. Deze anderhalve week zit
je in de flow van het dansen en na deze periode is
iedereen weer blij dat de voorstellingen afgerond
zijn.”
Plannen Dédé dansschool
Plannen van Dédé is doorgaan zoals er nu gewerkt
wordt en toch blijven vernieuwen. Tevens is Dédé
dansschool een officieel opleidingscentrum en
worden er meisjes vanaf 16 jaar opgeleid (van de
dansschool) tot instructeur/danslerares en daar
willen ze veel energie in blijven steken. Daarnaast
blijven vernieuwen en mogelijk nog extra vormen
van dans erbij krijgen, zoals Zumba of Moderne
dans. Maar vooral doorgaan zoals ze nu bezig zijn.
Gonnie van Pelt, bedankt voor het interview. En veel
plezier en succes bij de komende shows.
Hoe beleefden de dansers uit Oerle de shows?
Er zijn verschillende kinderen uit Oerle waarvan we
weten dat ze hebben meegedaan aan de shows en
we zijn ook erg benieuwd wat zij er van vonden.
Hieronder, naast een aantal foto’s, hun verhaal.

Een drukke boel in de kleedkamer, en het wachten
voor de volgende dans in de foyer, tijdens de show
Bij de shows gaat het er vooral om dat het plezier
zichtbaar wordt dat het dansen met zich meebrengt
door de DéDé leerlingen aan het publiek. Tevens
krijgen de leerlingen de gelegenheid om te
schitteren in hun eigen show en proberen we de
kinderen de dag van hun leven te laten hebben”,
vertelt Gonnie.
De voorbereiding
Al 2,5 jaar voordat de show daadwerkelijk plaatsvindt wordt begonnen met het opzetten van de
show. Als eerste wordt er een thema bedacht, wat
“Multi Media” was voor de show van 2014.
Daarna wordt alles op papier uitgedacht waarbij in
de gaten wordt gehouden hoeveel groepen er zijn en
hoeveel dansen er per voorstelling gehouden kunnen
worden. Er worden over het algemeen 22 dansen
per voorstelling opgevoerd, wat betekent 2 keer
dansen per show door elke groep. In het totaal 8
choreografieën waarop de dansen aangepast zijn.
De kinderen merken van bovenstaande natuurlijk
niet veel, maar wel wordt er de laatste 3 maanden
hard gewerkt aan de pasjes en is het natuurlijk
mogelijk dat de kinderen zeggen: “moeten we
alweer dit dansje doen!”.
Voor de shows worden nieuwe kostuums gemaakt
door moeders van de deelnemers. Maar het is ook
mogelijk dat eerder gedragen kostuums gereviseerd
(opgeleukt) worden. Enkelmalig wordt er ook wel
eens een set kostuums ingekocht, zoals het Bobo
kostuum tijdens deze voorstelling.

Als eerste Feline, Ivette en Claire van Pelt:
De hoeveelste show was dit voor jullie?
Feline: de 5de show.
Ivette: de 6de show
Claire: de 7de show
Welke dansen heb je zelf gedaan?
Feline: Goin in, End of Time, Proud Mary, Get Up en
Project D.
Ivette: Goin in, End of Time, Proud Mary, Get Up en
Project D.
Claire: Proud Mary en Heart Beat
Aan hoeveel groepjes geef je les en op welke
locatie?
Feline: Ik loop op dit moment stage bij juf Aukje
Ivette: 5 groepjes, op vrijdagmiddag en
zaterdagochtend in Veldhoven
Claire: 3 groepjes op zaterdagochtend in Uden

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Loïs Sandkuijl:
Ik deed mee in show 21.
Ik deed mee met ‘Piqué Passion’ de classic ballet
voorstelling en ik deed mee met ‘Sauve Mente’, en
deed ook mee met ‘Swagger Jagger’.
Achter de schermen was het super druk. Ik moest
een pakje van Swagger Jagger meenemen, want die
kwam vlak na Piqué Passion. Samen met Janice heb
ik daar de hele schalm afgerend om op tijd op het
podium te staan. Af en toe moest je een foto maken
met je dansgroep in je danspakjes. Maar daar had ik
geen tijd voor, dus ben ik op de foto gegaan met
little miss Daz. Op dit moment dans ik op zaterdag
bij juf Nora modern en klassiek ballet. En op
woensdag bij juf Naomi dance. Ik vind Dédé super
leuk en gezellig. Dus blijf ik voorlopig nog lekker bij
dede dansen, want ik wil Dédé juf worden.

Britte in Little Miss Dazz.
Nova de Hoog is 6 jaar en danst iedere dag. Het
liefst op muziek die ze verzamelt op Spotify. Ze
heeft een favorietenmap met dansmuziek. Van Katy
Perry tot Justin Timberlake. En ook nummers die ze
gebruiken tijdens de lessen bij DéDé.
Even over de show. Wat vond je er eigenlijk van om
zo’n show achter de coulissen mee te maken?
Nova: ‘Ik vond het heel gezellig om met onze groep
gezellig naar alle optredens te kijken via het scherm
in de wachtruimte. We kregen hele mooie
danskleding aan en make-up met glitters en
plaksteentjes.’’ Over het laatste finale nummer
vertelt ze: ‘Het laatste nummer was helemaal cool!

Nova in actie.

Loïs Sandkuijl.
Britte Reuter
Ik heb aan bijna alle 17 shows meegedaan omdat ik
Little Miss Dazz was. Voor Classic heb ik ‘Pique
Passoin’ gedanst, en voor dansballet: ‘Yeah Yeah
Yeah’ en ‘Zo bijzonder’. Verder heb ik nog ingevallen
voor ‘Bara Bara’ en ‘Ranja’.
Voor Little Miss Dazz, hebben we op een zondag de
teksten geoefend samen met Miss Dazz en Mr Dazz.
En tijdens de show heb ik met hun de presentatie
gedaan. Dat was heel heel leuk. Ik mocht een lange
roze glitter jurk aan met hoge hakken (zie foto) en
voor ik op ging kreeg ik een microfoontje bij mijn
wang waardoor ik kon praten.
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Nova, stralend
poserend voor
theater De Schalm
voorafgaand aan de
show.

Een super volle zaal en iedereen die mee had
gedaan was op het podium met honderden roze
ballonnen. Mijn lievelingskleur. Weet je al dat ik op
zaterdag in de les een solo mag doen mét zonnebril!
Dat vind ik echt heel leuk en bijzonder. Om de beurt
mogen we laten zien wat we kunnen bij DéDé.
Megan van Dooren
Megan heeft aan 2 shows meegedaan:
nr 6 en nr 16.
Met de liedjes: Yeah Yeah Yeah en Zo Bijzonder.

Emma Boerekamps
Dit was mijn vierde show bij DéDé en mijn eerste als
docente, ik heb zelf meegedaan met de Classic act,
mijn level vier groep en mijn level vijf groep, hier
heb ik de dansen ‘Heartbeat’, ‘Proud Mary’, ‘Goin in’,
en ‘End of Time’ gedanst, verder heb ik ook
meegedanst met ‘Project-D’, de dans voor de
docentes.

Birgit Snelders
Ik heb in show 10 gedanst.
En de dansjes waren: ‘Alice in Wonderland’ en
‘Diep in de Zee’.

De finale, volop confetti en honderden ballonnen.

Birgit helemaal klaar voor ‘Alice in Wonderland’.
Bij het dansje ‘Diep in de Zee’ kregen we allemaal
dezelfde zwemband om en deed de juf mee. Die
zwemband was wel een beetje klein vond ik. En we
moesten ons op het eind van het liedje in twee
groepjes verdelen en in een zwembadje met water
gaan staan springen. Dat was leuk! Alleen mochten
we niet van het podium af rennen omdat we anders
zouden uitglijden. Het dansje ‘Alice in Wonderland’
hebben we alleen gedaan, zonder juf, en die ging
helemaal goed.
Waren er juffen die jullie hielpen met omkleden en
zo? Ja, twee. En er waren mama’s die mee hielpen
zodat we de goeie kleren aan hadden voor het
dansje. Mama’s die mee liepen naar de fotograaf,
zorgen dat we dat netjes in een treintje achter
elkaar aan deden. Na het dansje ons terug naar de
kleedkamer brachten en zo. Mama was er zelf ook
bij en dat vond ik heel leuk en gezellig.
Loek Schueler
Ik heb in show 11 mee gedaan. Ik heb ‘Kiss you’
gedaan en ‘Bara Bara’. We hebben ook als een trein
op het podium gelopen. Loek zit sinds oktober 2013
bij Dede. Er zitten 10 kinderen in Loek zijn groep.
3 jongens en 7 meisjes; allemaal met een
beperking. Het leukste vond ik het dansen en het
applaus. Daar werd ik een beetje verlegen van.

Ook ben ik een keer Little Miss Dazz Manager
geweest. Als manager hielp ik tijdens de show Little
Miss Dazz met omkleden en overal op tijd aanwezig
te zijn, een soort persoonlijk assistente dus en ik
vond het super leuk dat ik Britte mocht helpen!
Verder ben ik 22 van de 27 shows aanwezig geweest
in Veldhoven en in Helmond om te helpen waar ik
kon! Ik geef zelf ook les op maandag in de
balletschool in
Zeelst bij de
dreumes kindjes,
op woensdag in
Dommelen aan
meiden van
9-12 jaar en op
zaterdagochtend
in Dommelen aan
kindjes van
3-9 jaar verspreid
over drie
verschillende
lessen. Ik geef
dus aan vijf
groepjes les in
Zeelst en in
Dommelen.
Emma (rechts) met Britte..

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Extra handen nodig

Extra handen nodig in de
gemeente Veldhoven!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen
denken aan een rolstoel en een spierziekte. De
chronische ziekte, die het zenuwstelsel
aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen
af. Tijd voor actie, besluit Saskia Lie Atjam,
ambassadeur van het Nationaal MS Fonds.
Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft 4 jaar geleden de
diagnose MS gekregen, maar heeft sinds 2007 al
klachten.

Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik denk dat je
alleen maar zelf je leven in de weg kan staan. Het is
gewoon hoe je er zelf mee omgaat en hoe positief of
negatief je in het leven staat. Op zekere hoogte kan
je natuurlijk bepaalde dingen minder goed, maar
mijn leven gaat gewoon door.
Het lastigste vind ik het inleveren van bepaalde
dingen die je vroeger deed. Ik sportte bijvoorbeeld
heel veel, dat gaat gewoon niet meer. Je moet niet
meer teruggrijpen naar het leven wat je hiervoor
had. Zo van: Ja, maar toen kon ik dat nog…. Dat
vind ik af en toe wel eens lastig. Je lichaam dirigeert
nu eigenlijk een beetje je leven.
Is MS voor iedereen hetzelfde?
MS is niet voor iedereen hetzelfde. Je kan 100
MS-patiënten hebben en iedereen heeft een ander
verhaal.

Bas Muijs en Saskia Lie Atjam, ambassadeurs van
het Nationaal MS Fonds.
Was de diagnose een dieptepunt of
duidelijkheid?
Het is een duidelijkheid, een verademing. Eindelijk
heb ik een diagnose, hoe zwaar die ook is!
Er is een enorm vooroordeel dat mensen met MS in
een rolstoel terechtkomen. Ik heb mijn omgeving
zelf verteld wat MS is zodat mensen niet zelf daarbij
een beeld gaan vormen.

De grootste misvatting?
Ten eerste dat mensen denken dat het een
spierziekte is en ten tweede dat iedereen met MS in
een rolstoel terecht komt. Dat is helemaal niet zo. Je
kan 100 worden met MS.
Wat is jouw motto?
Het zijn niet de jaren in je leven die tellen, maar hoe
je het leven hebt geleefd in die jaren.
Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de MS Collecte met zo’n
54 collectanten in de gemeente Veldhoven
georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit aantal
collectanten! Maar om bij iedere voordeur aan te
bellen, zijn er zeker nog 130 collectanten nodig”,
zegt Saskia Lie Atjam.
Aanmelden als collectant kan bij het Nationaal
MS Fonds, info@nationaalmsfonds.nl of via
( 010-5919839

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl.
Een donatie, klein of groot, is welkom op giro 5057.
Dit jaar is de MS collecteweek van 17-22 november.

Puzzelen: verbind de nummers met elkaar
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Uitslag kleur/knutselplaat van mei 2014;
“bloemenmeisje”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Timo Snijders
Leeftijd: 7 jaar
Hij woont: Nieuwe Kerkstraat 5
Papa en mama heten: Clari & Henrik
Broertjes of zusjes: 1 broer(tje), Niek
Huisdieren/dieren: in ieder geval vissen.
Sport: judo, tennis en aquagym
Wat wil je later worden: professor
Voor dit interview hoef ik niet ver van huis. Ik ga
dan te voet naar de kleurplaatwinnaar. Nadat we
een gezellig plekje hebben uitgezocht en ik mijn
bestelde bakkie koffie heb gekregen, beginnen we
met het interview. Timo is er helemaal klaar voor.
Als eerste vertelt Timo dat hij wel een beetje hulp
heeft gehad van Megan bij het inkleuren, maar die
vond het prima als hij hem deze keer zou inleveren.
Welke groep zit je?
Hij zit in groep 4 -van groep 3 /4- en krijgt les van
meester Martijn en juf Stanny. Dit is anders dan
anders aangezien hij eerst les kreeg van juf Mariёlle.
Maar zoals vele weten, is juf Mariëlle met
zwangerschapsverlof en dus niet op school. Toen ze
met verlof ging hebben ze allemaal een snoepzakje
Haribo gekregen. Zelf hebben de kinderen van de
groep een kleedje gemaakt voor de baby. En ook
nog een schilderij met daarop een afbeelding van
een baby op de maan plus alle namen van de
kinderen. Zelf geeft hij nog een knuffel popje die hij
samen met mama aan het maken is. Maar die krijgt
juf Mariёlle een andere keer, want die kreeg hij niet
op tijd af.
Vrienden?
Zijn beste vriend, die iets ouder is dan hem, heet
Vince. Een naam die mij niet bekend in de oren
klinkt, maar dat is niet raar. Hij zit namelijk niet hier
op school, woont niet in Oerle, maar in Veldhoven.
Ze zijn al vriendjes vanaf het moment dat hij nog bij
mama in de buik zat, vertelt Timo. Dat vind ik heel
knap, dat je dan al vriendjes kunt zijn met iemand!
Maar hij heeft hier een uitstekende verklaring voor.
Papa Henrik is namelijk met de vader van Vince al
beste vrienden vanaf zijn 8e en hebben samen
gehockeyd. Vince z’n vader hockeyt nog steeds,
maar papa Henrik niet meer. Tja, ouderdom eist z’n
tol. Daar komen we allemaal vroeger of later een
keer achter.
Naast Vince heeft hij ook nog in het dorp genoeg
vriendjes. De beste zijn toch wel Yannick en Finn.
Sporten?
Timo is zelf niet vies
van sporten! Hij doet
aan tennis op
woensdag, judo op
vrijdagavond en
aquakids op zaterdag.
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Judo doet hij al 2 jaar in daarin heeft hij inmiddels al
de gele band. Op 4 juli zal hij waarschijnlijk zijn
oranje slip halen. Goed bezig!! Hij krijgt 1x per week
les van de welbekende Antoon Verblackt bij judoclub
‘Shizen Hontai’. Net zoals tennis en judo, doet hij
dus 1x per week aquakids. Aangezien ik geen idee
heb wat je dan moet doen, vraag ik Timo om dat
aan me uit te leggen. Het blijkt eigenlijk heel simpel
te zijn. Het is snorkelen, van de duikplank springen
etc. etc. Gewoon, leuke oefeningen wat je op
zwemles allemaal niet krijgt.
Hij is wel een heel bezig baasje die Timo. Toen
mama nog zwanger van hem was, heeft hij al
gedanst op muziek van Robbie Williams! Dat was
tijdens een concert te Antwerpen.
Mama is fan van
Robbie Williams en zal zelf ook
wel hebben staan dansen…toch?!
Moet zeggen dat ik nog weinig
kinderen ben tegen gekomen die
al zoveel avonturen hebben
beleefd voordat ze ter wereld
kwamen.
Als hij niet met sporten bezig is, speelt hij graag
met Lego. Hij heeft een heus spaceship met
astronauten. Het is wel oude lego van papa, maar
dat maakt niets uit. Lego blijft leuk om mee te
spelen! Timo vindt sporten en spelen met Lego niet
alleen leuk, maar schieten met kurken ook. Hij
schiet kurken naar de duiven in de kersenboom om
ze eruit te jagen. Je kunt ze beter zelf opeten dan
dat de duiven ze kapot pikken en vervolgens ergens
anders in de tuin laten vallen of opeten. Misschien
moet ik hem een keer hier laten komen om duiven
van ons gazon te verjagen. Nu we het over dieren
hebben, even terug komen op de vissen die ze
hebben. Zoals ik al vermoedde zitten er vissen in de
vijver. Timo is eigenaar van een van de vissen en
die heeft hij de naam Darth Vader gegeven. Als je

de vissen voert, eten ze bijna uit je hand. Naast de
vissen is de hond van opa en oma is een vaste logé
in huize Snijder. In de woorden van mama te
spreken: De kinderen zeggen weleens. We hebben
een hond maar hij woont bij opa en oma.
Wat eet je graag?
Na het sporten eet hij het liefst frietjes…of
spinazietaart. Eigenlijk eet hij in principe alles.
Alleen wat hij niet lekker vindt, eet hij maar 1 lepel
van, want dat moet. Maar als hij echt moet kiezen,
dan eet hij liever geen tomaten. Ik weet niet of hij
ooit op de bank voor de buis mag eten van papa en
mama. Maar als dat mag, kijkt hij graag naar het
kanaal Cartoon Network en naar de serie ‘Klokhuis’.

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

Wat wil je later worden?
Het antwoord op deze vraag had
ik nog niet gehoord van iemand,
maar echt helemaal verbaasd
was ik niet. Timo wil namelijk
graag professor worden.
Professor in het maken van
lekkere, gezonde plopdrankjes.
Er mag van alles in zitten!
Behalve zout en tomaten dan.
Vakantie en wat mama over Timo zegt
Aangezien het bijna vakantie is en ik benieuwd ben
of Timo nog op vakantie gaat, stel ik hem die vraag.
Zijn antwoord is dat ze in Frankrijk op vakantie gaan
en dat ze voor de eerste keer naar een camping aan
zee gaan. Ze verblijven dan in een chalet en niet in
een tent of zo. Als het aan Timo ligt gaan ze tijdens
hun vakantie veel zwemmen, snoepen en naar oude
kastelen/reünies kijken. Dat vindt hij helemaal
geweldig, kastelen kijken. Vooral als er dan ook nog
ridders rondlopen. Hij laat heel trots een foto zien
van Isodoor. Een Franse ridder waarmee hij een
lavendelgevecht hield…en won natuurlijk! Ik hoor je
denken..lavendelgevecht? Heel simpel: houd een
stuk lavendel in je hand en gebruik hem als zwaard.
Een stuk minder bloederig en wel zo leuk. Of zou hij
Isodoor hebben laten winnen? Aangezien mama zegt
dat hij een vrolijk, behulpzaam en lief ventje is.
Nahh…hij is ook stoer genoeg om die ridder te
kunnen verslaan!
Timo, bedankt voor de gezelligheid, het lekkere
bakkie koffie en cola. Ik heb het goed naar mijn zin
gehad. Veel plezier met je kadobon!
Geschreven door: Marlène Snelders-Linssen
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Veel kleur– en rekenplezier
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 25 augustus 2014 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 juli 2014’ en druk de pagina af.
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Oktober

2014

4

Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Juli

Koers van Oers / BIO: Boekenmarkt en
kledingmarkt in d’Ouw School
KVB: Wol vilten

6
6
10

KBO: Filmavond 19.30u
(voor iedere Oerlenaar)
Ophalen groene kliko + plastic

14

KBO: 17.30u uit eten bij de Wok

15

VKS: Gezellige avond

15

Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u

17

KBO: 17.30u uit eten bij Hof van Holland

18

Ophalen groene kliko + plastic

20

KVB: De vrolijke noot

26

Ophalen oud papier

24

Ophalen groene kliko + plastic

25

Ophalen oud papier

26

Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u
VKS: Bowlen bij Flying Bowling

Augustus
1

Ophalen groene kliko + plastic

10 t/m 22

Vakantieprogramma Oerle:

10 Olympische Dag
12+13 Bivak Oerle
12 t/m 15 Bivak Valkenswaard

29
November

15 Speeltuin

3

KVB: VKS-avond

19 Bobbejaanland

3

KBO: Filmavond 19.30u
(voor iedere Oerlenaar)
Ophalen groene kliko + plastic

21+22 Afsluitactiviteit
15

Ophalen groene kliko + plastic

7

15 t/m 17

TCO: bivak

18

19

KBO: 17.30u uit eten bij ‘t Witven

23

Ophalen oud papier

27

18

Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u
KVB: Margriet Winterfair

KBO: St. Jansonthoofding

18

KBO: 17.30u uit eten bij de Kers

29

Ophalen groene kliko + plastic

21

Ophalen groene kliko + plastic

30

TCO: afsluitingsavond

22

Ophalen oud papier (bebouwde kom)

23
24

Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u
KVB: sinterklaasviering

26

VKS: sinterklaasavond

September
1

VKS: Volksdansen

3

KVB: Lange fietstocht

3

VKS: Gymmen

6+7

Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling

10

VKS: Openingsavond

December

12

Ophalen groene kliko + plastic

13 + 14

10e jaarexpositie HakHok Veldhoven

1

15

KVB: Ledenavond

5

KBO: Filmavond 19.30u
(voor iedere Oerlenaar)
Ophalen groene kliko en plastic

16

8

KVB: Kerst doe-avond

10

KBO: Kerstviering

15

KVB: Kerstviering

20

Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u
KBO: 17.30u uit eten bij de
Oude Garage
Chemokar 8.30u - 10.00u

23

VKS: Kienen

17

VKS: Kerststukjes maken

26

Ophalen groene kliko + plastic

19

Ophalen groene kliko en plastic

27

Ophalen oud papier

22

VKS: Kerstviering

28

Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u

27

Ophalen oud papier (bebouwde kom)

28

Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u

18

De volgende kopijdatum is

25 augustus 2014
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Foto’s van Willem Binnendijk, meer foto’s op www.boergondischoers.nl

