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Gezellige markt! 

Zaterdag 4 oktober hebben veel mensen een 
bezoekje gebracht aan de gezellige Boeken- en 
kledingmarkt in d'Ouw School die 
georganiseerd is door BIO en de Koers van 
Oers.  
 
Om 11 uur ging de markt open maar om 10.15 uur 
stonden de eerst boekenfans al klaar om zich op het 
uitgebreide assortiment boeken te storten. Na de 
drukke ochtend bleef het gedurende de dag gezellig 
druk bij zowel de boeken als de kleding. De 
verhalenvertellers van VerVe (Vertelclub Veldhoven) 
hebben een aantal mooie verhalen verteld. Vooral 
de kinderen waren hierover heel enthousiast. De 
opbrengst van de boeken en kleding, komt volledig 
ten goede aan de Koers van Oers en BIO 
De Koers van Oers wil alle vrijwilligers hartelijk 
bedanken voor het sjouwen van de honderden dozen 
boeken. Hopelijk mogen we volgend jaar weer een 
beroep op jullie doen! 
 
Ook BIO wil iedereen bedanken voor de vele goede 
kleding die werd aangeleverd. 
 
Enkele foto’s van de voorbereiding... 

BIO’s 
kledingmarkt. 

BIO’s 
enveloppenkraam. 
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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. 

Druk & technische realisatie 

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 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Wij willen via deze weg alle vrijwilligers van 
"Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle" heel hartelijk 
bedanken voor de aangeboden reis!! 
We hebben genoten! 
 
Fia, Pieter, Floor & Joep van Lier 

Ik zoek voor het breien van een kledingstuk iemand 
die tegen betaling een patroon voor mij wil breien? 
Het gaat om een patroon dat op dikke pennen 
gebreid moet worden met dikke wol. Enig inzicht in 
breipatronen is noodzakelijk. 
Graag contact opnemen met 040-2120959 
of janinezwerink@gmail.com 

Gezocht/gevraagd 

Biljart toernooi  
Beste biljarters, 
 
d’Ouw School nodigt jullie uit voor een 
Nederlaagtoernooi dat vanaf 17 november 2014 
georganiseerd gaat worden in d’Ouw School. Ieder 
jaar wordt met dit Nederlaagtoernooi een goed doel 
gesteund. Vorige keer werd dit toernooi nog 
georganiseerd door Café-bar De Linde en werd er 
ruim duizend euro opgehaald voor de broertjes Loek 
en Tim, die aan een stofwisselingsziekte lijden. 
Nu wil de Biljartvereniging geld inzamelen voor het 
goede doel van Pater Malaka. Hij ondersteunt 
kinderen in India. Pater Malaka is afkomstig uit de 
deelstaat Andrha Pradesh in India. In 2001 werd hij 
tot priester gewijd in de congregatie van de Heralds 
of Good News. 
 
Het Nederlaagtoernooi wordt gespeeld over 20 
beurten. Elke poedel kost 0,25 eurocent. Elk team 
bestaat uit 6 personen en er wordt iedere maandag 
om 19.30 uur gespeeld in d’Ouw School. Ook 
damesteams zijn van harte welkom.  
Inschrijven kan bij: 
Wil Meulenbroeks: 06-27 51 30 97 
Gidi van Riet: 06-20 53 75 46 
 
We starten met het toernooi op 17 november 2014 
om 19.30 uur in d’Ouw School. 
 
Groeten van het Biljartteam. 

ASML Foundation helpt Vekemans 
Fonds met aanschaf computers  
ASML Foundation is de Stichting Pastoor 
Vekemans Fonds behulpzaam met de aanschaf 
van computers voor kansarme kinderen in 
India. Het gaat om een bedrag van € 31.500.-. 

Het bestuur van de Stichting Pastoor Vekemans 
Fonds heeft ASML Foundation gevraagd enkele 
scholen in Noord-India te ondersteunen bij de 
aanschaf van 60 computers. Hiermee kunnen vier 
scholen met in totaal 1700 leerlingen hun voordeel 
doen. Nu beschikken ze slechts over 13 computers! 
Door de aanschaf van computers krijgen de 
leerlingen een grotere kans om door te stromen 
naar vervolgonderwijs en zelfs tot universitair 
onderwijs. Hiermee verschaffen ze zichzelf en hun 
familie, die tot de armste bevolkingsgroepen van 
India behoren, een betere toekomst.  

Het bestuur van het Vekemans Fonds is erg blij dat 
ASML Foundation weer enkele projecten heeft 
geadopteerd. Deze keer is het anders dan andere 
jaren. Recent hebben medewerkers van ASML geld 
bij elkaar gelegd om daarmee goede doelen te 
sponsoren. Besloten is dat een donatie naar het 
Vekemans Fonds gaat. Dit betekent dat het totale 
gebudgetteerde bedrag van € 31.500.- wordt 
gesponsord. Een en ander is onlangs met een 
Donation Agreement bekrachtigd. Op korte termijn 
start het Vekemans Fonds met de uitvoering van dit 
project.  

In voorgaande jaren heeft het Vekemans Fonds 
samen met ASML Foundation al een aantal projecten 
mogen doen. Uit dit vervolg blijkt hoe ASML 
Foundation betrokken is bij het werk van het 
Vekemans Fonds en dus met het vergroten van 
mogelijkheden van kansarme kinderen in India.  

Zie voor meer projecten en informatie de website 
van de Stichting Pastoor Vekemans Fonds: 
www.pastoorvekemansfonds.nl 

Bedankje 

ASML Foundation helpt 
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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 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

bloemstukken 
waren fantastisch 
mooi! Dit maakte 
het hele 
gebeuren 
helemaal af en 
we waren er ontzettend blij mee!  
 
Daarom willen we bij deze de dahliavereniging 
nogmaals heel heel heel hartelijk bedanken voor het 
maken van de schitterende bloemstukken bij de 
bruiloft van onze dochter Sanne en Mark! Zoals in 
het programma van Radar: wij geven de 
dahliavereniging uit Oerle een hele hele warme 
douche!  
 
Dank jullie wel.  
Thieu en Thea Renders en natuurlijk Sanne en Mark. 

Complimenten voor dahliavereniging 
uit Oerle! 
 
Onze dochter Sanne heeft het syndroom van down 
en woont sinds enkele jaren bij de Severinus hier in 
Veldhoven/ Oerle.  
Sanne heeft al 11 jaar verkering met haar grote 
liefde Mark en haar allergrootste droom sinds jaren 
was om met haar Mark te trouwen en een dag DE 
bruid te zijn!  

Dankzij haar nichtje Suzanne, die haar heeft 
opgegeven voor het programma SynDroom van 
Johnny de Mol, is haar droom werkelijkheid 
geworden en is ze op 23 augustus " getrouwd" met 
Mark, heeft ze de mooiste dag uit haar leven beleefd 
en was dit ook een van de mooiste dagen uit ons 
leven! 
Ze was een stralende bruid en ze was zo gelukkig, 
helemaal geweldig! Johnny de Mol en het hele team 
eromheen hebben voor beiden de dag onvergetelijk 
gemaakt, een echte trouwring, een prachtige 
bruidsjurk van Mary Borsato, een trouwpak voor 
Mark, een echte Rolls Royce en een ontroerende 
ceremonie in kasteel Geldrop en daarna nog een 
prachtige bruidstaart!  
18 september is de uitzending op de TV geweest.  
 
Maar....... Ons huis was prachtig versierd met 
schitterende bloemstukken van de dahliavereniging 
uit Oerle! Toen wij vroegen of ze iets voor ons 
konden betekenen twijfelden ze geen moment en de 

Warme douche 
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Parochieberichten: 
Gedoopt: 
Kiki Meijers 
Sophie Vorstenbosch  
Eef Janssens 

Huwelijk: 
Erika Machielsen & Roel van Vooren 

Overleden: 
† Corry Boerekamps – van Selst, 80 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, 5507 NT, 
( 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 

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  
 
Overledenen van het afgelopen jaar 
Jan Geerts   67 jaar 
Jos Toirkens  64 jaar 
Cis Hospel – van Loenhout 81 jaar 
Anneke Sanders – Michiels 85 jaar 
Miet Teunissen – van der Heijden 83 jaar 
Theo Bosch   87 jaar 
Dimphna Roosen – Verberne 74 jaar 
Jan Feijen   75 jaar 
Jeanne Dereumaux – v Nistelrooij 82 jaar 
Joke van Bree – Otten  92 jaar 
Cor Borgers   87 jaar 
Maria Sanders – de Haas 78 jaar 
Corry Boerekamps – van Selst 80 jaar 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 18 oktober: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor  
 R. Franken (samenzang) 
 
Zaterdag 25 oktober: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater R.S. Malaka
 (The Unity) 
 
Zaterdag 1 november: Allerheiligen 
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J. van Doorn (Convocamus) 
 
Zondag 2 november: Allerzielen 
11.00 uur: Herdenking van de overleden  
 parochianen van de afgelopen 2 jaren:  
 Avondwakegroep + ’t Koraal 
 
Zaterdag 8 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor R. Franken
 (samenzang) 
 
Zaterdag 15 november: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor R. Franken
 (The Unity) 
 
Géén viering op zaterdagavond in onze kerk! 
Zondag 23 november: Hoogfeest van  

Christus Koning  
10.30 uur: uitsluitend Eucharistieviering in de  
 H. Lambertuskerk – Meerveldhoven 
 
 
Dinsdagmorgen om 9.00 uur een H. Mis en 
aansluitend is het kerkwijkcentrum geopend! 
Wees welkom in de sacristie voor uw misintenties, 
vragen over andere zaken en/of een praatje. 
Bij een uitvaart op dinsdagochtend is er geen H. Mis 
en geen kerkwijkcentrum. 
 
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. 
 

De parochie 
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Blaaskapel Die Stallfreunde  
25 jaar jong 
 
De Tsjechische blaaskapel Die Stallfreunde uit 
Wintelre viert dit jaar haar 25 jarig bestaan.  
Dit wordt gevierd in het weekend van 25 +  
26 oktober. 
 
Zaterdag 25 oktober begint het festival om 19.30u. 
door Die Original Maastaler (Heijen), daarna de 
Maasgalmkapel (Kessenich B) en tot slot Die 
Stallfreunde uit Wintelre. 
Zondag 26 oktober is er om 11.00u. een H. Mis in de 
St Willibrorduskerk waarin de muziek wordt  
verzorgd door Die Stallfreunde.  
Daarna gaan we met muziek naar De Rosdoek  
waar we om 12.30 u. beginnen met het middag-
programma m.m.v. De Wiellandermuzikanten 
(Elshout), De Limburgse Boereblaoskapel (Puth) en  
De Zwarte Fanfare (Aarle Rixtel). 
 
Op zondag is er een knutselhoek voor de kinderen, 
schminken en de uitslag van de kleurwedstrijd.  
Het festival vindt plaats in De Rosdoek,  
Kerkstraat 10 te Wintelre 
 
De toegang is beide dagen gratis. 
 
Voor meer info: 
Internet: www.diestallfreunde.nl 
email: diestallfreunde@hetnet.nl 

Feest bij “Die Stallfreunde” 
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De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Annie Eliéns, Adrienne van de Vorst,  
Gerry van der Mierden, Mieke van Campen,  
Fam. van den Boomen, Sjaan van Beers,  
Annie Stemerdink, Zus Sanders, Jo ten Have en 
Familie Hospel. 
 

1. Gezellig Brabants Volk in de politiek (3) 
2. De heilige Cecilia is in evenwicht (8) 
3. Woont hier een peulvrucht op een heuvel ? (8) 
4. Oerse bende die zich op geiten voortbeweegt 

(12) 
5. Een weg met geen klein karakter (5,4) 
6. Handelsplaats van het nederlands elftal op  

De Berkt (11) 
7. Veelkleurige hoofdonderwijzer van vruuger (2,4) 
8. Familie Dranktuinen in de Boonberg (8) 
9. Aannemer dat het de constructie  

van een heks is (7) 
10. Weloverwogen mening van DVO over de 

toekomst van Oers (10) 
11. Heet Annie uit de St Janstraat anders 

Kindermest ? (10)  
12. Dat is niet buiten een hoge wal (9) 
 
 
 
Succes met de crypto. 

 

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

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

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

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 11 was:  
1. RooSen 
2. Manders 
3. ZandOerleseweg 
4. WiLlem 
5. MaalDerij 
6. HarEn 
7. Rob 
8. St JanStraat 
 
Familienaam: Smolders 

Crypto Oers, puzzel 12 

1               

2                

3               

4                  
5               

6                  
7               

8               

9               

10               

11               

12               
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

jan1.joosten@kpnplanet.nl

Uitslag loterij Ponyclub de Hinnikers  
 
 
1. Weekend ponypark slagharen  0920 
2. Princess Vacuüm Sealer + 50 bags 0642 
3. Tomado huishoudtrap met 5 treden 0987 
4. FireFiend tafelhaard 0406 
5. Tristar Voetenbad  1904 
6. Elektrische tafelgrill 3568 
7. Cuisinier Gourmetset 0792 
8. Tristar ijsmachine met koeltas  

en shaker   3408 
9. Soeppan met diverse accessoires 

en kookboek  3837 
10. Wijnkoeler met accessoires  1903 
11. Koffertje met diverse  

handgereedschappen  0863 
12. XD Design Tafelvlam  3658 
13. Reiskoffer met paraplu  3653 
14. Luxe flessenopener  1381 
15. Lunchpakket   1741 
16. Onder de kerstboom  2937 
17. Picknickset   0620 
18. Van alles voor de man  4442 
19. Van alles voor een groen milieu  1442 
20. Theedoos met theebeker  2500 
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het 
juiste lot, worden afgehaald bij: 
Margaret Das: 040-2053037 

 

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 

Uitslag kermisloterij  
Nieuwe Levenskracht Oerle 
 
Op zaterdag 20 september werd de kermis geopend 
door ca. 115 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 Dorpsvereniging Oerle i.s.m. 
korfbalvereniging BIO. 
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 Pater Malaka.  
Onder de aanwezigen bij de trekking, werden dit 
jaar twee levensmiddelen pakketten verloot.  
 
Hieronder de uitslag van de loterij trekking; 
   Lotnr: 
 1e Prijs: Oma fiets  0637 
 2e Prijs: 10” Tablet PC Android 4.2 2546 
 3e Prijs Smartphone simlockvrij 0906 
 4e Prijs: Uitschuifladder 0889 
 5e Prijs: B&D Workmate 1604 
 6e Prijs: Nat/droog zuiger 1434 
 7e Prijs: Verticuteermachine 2486 
 8e Prijs: Accu schroefboormachine  0533 
 9e Prijs: Autokrik in koffer 4037 
10e Prijs: Tent Quick-up 1561 
11e Prijs: 30-Delige bestekset 1942 
12e Prijs: A4 Laminator + Folie 0605 
13e Prijs: Papierversnipperaar 0644 
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van 
het juiste lot, worden afgehaald bij  
Toos Senders, Oude Kerkstraat 57, te Oerle 
Telefoon: 040 – 205 22 39 

Uitslag loterij Ponyclub Uitslag Nieuwe Levenskracht 
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Gouden Huwelijksfeest  
Sjaak en Riek Verbeek 

 
Verkering na een rolletje zoute drop 
In een Udense bioscoop sloeg 56 jaar geleden 
de vonk over. Op 28 augustus 1964 beloofden 
Sjaak Verberk (74) en Riek Verberk-
Raijmakers (73) elkaar voor het altaar 
eeuwige trouw. Op zaterdag 30 augustus 
vierde het echtpaar de gouden bruiloft. 
Door Ad Adriaans 

Een enorme bos rode rozen siert de huiskamer van 
Sjaak en Riek Verberk als ik dit interview met hen 
afneem. De vijftig rozen zijn geregeld door dochter 
Bianca ter gelegenheid van de gouden bruiloft die 
inmiddels gevierd is. Zo genoten ze op 28 augustus 
van een etentje bij restaurant Oersgezellig en op 
30 augustus hielden ze een feest voor zo’n vijftig 
personen bij Eetcafé De Kers. 
 
Rolletje drop 
Sjaak (74) is geboren in Uden en Riek (73) in 
Veghel. Ze kennen elkaar inmiddels al 56 jaar. Hoe 
ging dat 56 jaar geleden? Sjaak: “Ik had een 
bijbaan als filmoperator in de bioscoop in Uden, 
waar ik woonde.  

Op een avond in 1958 ging Riek met een vriendin 
naar de film. Meteen toen ik ze zag binnenkomen 
vond ik haar leuk. Mijn baas had dat in de gaten. 
‘Geef ze een rolletje drop, want ik zie dat je er een 
oogje op hebt’, zei hij tegen mij. Ik gaf Riek een 
rolletje zoute drop. Na de film liet ik mijn kameraad 
kijken welke richting Riek uit fietste. Ik reed ze 
achterna, en bracht haar thuis waarna we 
verkering hadden.” Veel vermaak was er in die 
jaren niet. “Er was amper televisie. In onze families 
werd veel gekaart, rikken en jokeren, en we 
draaiden plaatjes.” 
 
Huwelijk 
Zes jaar later trad het koppel in het huwelijk. “Het 
was heet op 28 augustus 1964, 33 graden. Mijn 
zus trouwde die dag ook. In de kerk in Uden 
werden de huwelijken ingezegend. Er werd feest 
gevierd in een grote tent die in de 
kersenboomgaard bij ons thuis was geplaatst. Mijn 
broer Lambert draaide ’s avonds plaatjes”, vertelt 
Sjaak. Het echtpaar nam voor een jaar zijn intrek 
bij de ouders van Riek in Veghel. Vervolgens 
betrokken Sjaak en Riek een huis vlak bij de 
haven. Ze zouden hier uiteindelijk 43 jaar wonen. 
 
Betonvlechter 
Sjaak begon al vroeg met werken. “Op 
veertienjarige leeftijd begon ik bij DICO, een 
producent van stalen meubelen. Mijn broer werkte 
toen in de bouw als ijzervlechter. Zij hadden 
personeel nodig en zo werkte ik van mijn 26ste tot 
50ste jaar als betonvlechter in de bouw.  

Het interview 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Daarna heb ik, totdat ik op 61-jarige leeftijd van de 
VUT-regeling gebruik kon maken, gewerkt in de 
groenvoorziening van de gemeente Veghel.” Ook 
echtgenote Riek heeft jarenlang een baan gehad. 
Riek: “Voordat ik trouwde werkte ik voor wasserij 
Rath & Co in Veghel. Toen de kinderen naar school 
gingen kreeg ik een baan in de avonduren als 
interieurverzorgster bij de CHV. Toen ik 57,5 was 
mocht ik met de VUT.” 
 
Naar Oerle 
Na 43 jaar werd Veghel voor Oerle verruild. Hoe Is 
dat bevallen? Riek: “Daar hebben we geen spijt van 
gehad. Onze dochter Bianca woonde hier. Toen zij in 
1998 zwanger was schreven we ons in voor een 
huurwoning. In 2007 verhuisden we naar deze 
woning. Het kan niet beter, we hebben alles 
gelijkvloers en hebben een eigen parkeerplaats. Eén 
keer per maand gaan we nog op familiebezoek in 
Veghel.” Al weer een hele tijd geniet het echtpaar 
van hun pensioen. Sjaak: “We genieten van onze 
twee kleinkinderen, fietsen en wandelen. Verder 
doen we samen de boodschappen en hou ik ons 
tuintje bij, en dat van de buurvrouw.” 
 
Eén ding zou Riek nog wel eens over willen doen. 
“Vijftien jaar geleden ben ik met mijn dochter Bianca 
naar Curaçao geweest. Tot die tijd had ik de zorg 
voor mijn moeder en kon ik niet weg. We zijn toen 
vier weken weg geweest en bezochten Aruba, 
Bonaire, Curaçao en St. Maarten. Elke dag 
zwommen we, we deden een tour met een jeep en 
we voerden haaien. Het was een geweldige reis.” 

Zaterdag 15 november 2014 
van 9.30 tot 16.00 uur 
d’Ouw School (Oude Kerkstraat 18, Oerle) 
 
Zoek je een nieuwe hobby of wil je het zingen 
weer oppakken? 
De Sing In is een dag om (opnieuw) kennis te 
maken met koorzang. Mannen vanaf dertig jaar 
studeren dan muziek in en repeteren met 
begeleiding. Aan het eind van de dag zing je drie 
nummers samen met de leden van het koor voor 
een klein publiek van enthousiaste vrienden en 
kennissen. 
 
Enthousiast? 
Wij hopen dat je door de Sing In enthousiast wordt 
over de mogelijkheden van je stem én over het 
samen zingen. Zingen in een koor is ontzettend 
leuk. Van een goede stemontwikkeling heb je elke 
dag plezier. Onze dirigent Nadia Loenders geeft 
volop tips waarmee je je stem beter leert kennen en 
gebruiken. 
 
Scholing?  
Zangers die de kennismaking met ons willen 
voortzetten, bieden we gratis stemscholing aan. 
Hierbij wordt het boek ‘Ontdek je stem’ gebruikt, dat 
mede door onze dirigent is geschreven. 
 
Deelnemen? 
Geef je via secretaris@veldhovensmannenkoor.nl op 
voor deze gratis Sing In. Wij zorgen graag voor de 
koffie en de lunch. 
 
www.veldhovensmannenkoor.nl 

Sing In 
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Nationaal MS Fonds zoekt extra collectanten 
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS 
Collecteweek extra collectanten. Er zijn meer 
handen nodig om bij iedere voordeur te kunnen 
aanbellen. 
 
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose 
MS. Jaarlijks komen er 300 nieuwe mensen met MS 
bij. MS is de meest voorkomende invaliderende 
aandoening onder jongeren in Nederland. 
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven 
met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed 
aan onderzoek (voor een beter leven nu en een 
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting 
 
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van 
de overheid en is volledig afhankelijk van donaties, 
giften en sponsoren. 
 
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door 
een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. 
 
Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl. 
Of neem contact op met Pamela Zaat, landelijke 
coördinator van de MS collecteweek,  
010-5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl 

Collectanten gezocht 

Oers kerstactiviteit in wording 
 
De exacte invulling is nog niet bekend,  
maar noteer vast in de agenda dat op zaterdag 
20 december tussen circa 17.00 en 20.00 uur 
er weer iets gezelligs staat te gebeuren in 
Oerle! 
 
Op initiatief van Dorpsvereniging Oerle zijn een 
aantal dorpsgenoten hard bezig om, in navolging 
van de zeer geslaagde Kerstmarkt in 2012, ook in 
2014 een activiteit in kerstsfeer te organiseren. Op 
die dag zijn alle inwoners van Oerle - zowel jong als 
oud - van harte welkom om vlak voor de kerstdagen 
nog even samen te genieten van onder andere een 
‘aangeklede’ wandeling, mooie muziek en een lekker 
hapje en drankje. Zo kunnen we vóór de drukke 
feestdagen losbarsten nog even samen de 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar onder de loep 
nemen. 
 
Voor de invulling van het programma zijn individuen 
of groepen die een bijdrage willen leveren van harte 
welkom. Dus als je bijvoorbeeld samen met de 
buurvrouw een mooi (kerst-)lied ten gehore wilt 
brengen of je vindt het leuk om de wandeltocht op 
enigerlei wijze aan te kleden dan kun je contact 
opnemen met de werkgroep voor deze kerstactiviteit 
(via mailadres). 
 
Graag zien we jullie allemaal op 20 december 
aanstaande! 
 
Werkgroep Kerstactiviteit 
Wil Jacobs 
Dirk Goossens 
Maria Veenvliet 
René van der Mierden 
Milja de Jong – Du Puy 
(milja.du.puy@onsbrabantnet.nl) 

Kerstactiviteit in wording 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

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

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dpgveldhoven.nl 

Dit weten we wel met zekerheid: 
• MS is niet te genezen en gaat niet vanzelf weg. 

Het is een chronische ziekte. 
• MS komt vaker bij vrouwen dan bij mannen voor. 
• De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen 

tussen 20 en 40 jaar. Maar kinderen kunnen ook 
MS krijgen. 

• In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen 
MS. Ieder jaar komen daar 350 mensen bij. 

• MS betekent zeker niet automatisch (rolstoel)
afhankelijkheid. 

• MS komt vooral in westerse landen voor.  
• 100% van alle mensen met MS weet niet wat hen 

overkomt. 
 
Het Nationaal MS Fonds wil graag 3 belangrijke 
misverstanden duidelijk maken: 
• MS is geen spierziekte 
• MS leidt niet altijd tot ernstige invaliditeit 
• MS is niet besmettelijk 

Wat is MS? 

MS is een aandoening van het centrale 
zenuwstelsel. (GEEN SPIERZIEKTE) 
 
Het zenuwstelsel is in ons lichaam van groot belang: 
het vormt namelijk het besturingssysteem voor het 
functioneren van het hele lichaam. Het centrale 
zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het 
ruggenmerg en is opgebouwd uit zenuwcellen. Die 
zenuwcellen zijn met elkaar en de rest van het 
lichaam verbonden via zenuwuitlopers (axonen). Die 
zenuwuitlopers geven prikkels van buitenaf (horen, 
zien voelen) door aan de hersenen. Andersom 
worden signalen gestuurd van de hersenen naar de 
rest van het lichaam om te lopen, tillen, etcetera. De 
zenuwuitlopers zijn cruciaal binnen deze processen. 
Deze uitlopers worden door een vetachtige laag, de 
myeline, beschermd. Door deze laag verloopt de 
geleiding van prikkels goed en snel.  
 
Bij MS zorgt een verkeerde reactie in het lichaam 
ervoor dat die myelinelaag rondom de 
zenuwcellen wordt afgebroken waardoor die 
impulsgeleiding wordt verstoord. Sommige 
boodschappen van de hersenen naar ons lichaam 
worden niet meer goed doorgegeven. Welke functies 
verstoord worden, hangt af van de exacte plaatsen 
waar die myeline wordt afgebroken in het centrale 
zenuwstelsel.  
Deze plaatsen kunnen bij een ieder met MS anders 
zijn, waardoor geen twee mensen met MS exact 
dezelfde klachten hebben. Naast een verschil in het 
klachtenpatroon, is ook de beloopsvorm van de 
ziekte bij een ieder anders. Grofweg onderscheiden 
we vier vormen:  
milde MS, Relapsing Remitting MS, Secundair 
Progressieve MS en Primair Progressieve MS. 
 
Het is onduidelijk waarom iemand MS krijgt!  
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“Nou, ik vroeg me juist af wie nu toch een 
vredesnaam een tas met boeken hier aan de 
stoeprand heeft achtergelaten.” 
“Dat heb ik gedaan, want ik ben die boeken meer 
dan zat”, hoort ze de man zeggen. “Ik ben eens een 
grondige opruiming aan het houden en die boeken 
staan me behoorlijk in de weg, dus heb ik ze buiten 
de deur gezet. Ik heb ze allemaal gelezen en ben 
niet van plan mijn neus er ooit nog in te steken. ” 
“Maar meneer, boeken zet je toch zomaar niet aan 
de stoeprand! Boeken horen gelezen te worden en 
als u ze dan niet leest, dan wil een ander ze 
misschien wel lezen.” “Kan wel wezen, maar ik ken 
niemand die die boeken zou willen lezen hoor. Als u 
wilt mag u die hele tas meenemen, gratis en voor 
niks.” “Meent u dat nou? Dat vind ik echt fantastisch 
hoor. Toevallig weet ik dat er hier in de buurt 
binnenkort een boekenmarkt is en ik weet zeker dat 
daar mensen komen die uw boeken graag zullen 
willen lezen. Dus als het serieus bedoeld is van u, 
dan neem ik die boeken heel graag mee.” 
“Doe maar, want ik wil ze echt graag kwijt en het 
liefst zo snel mogelijk.” 
  
Nou dat is niet tegen dovemans oren gezegd en 
Dorien pakt te boekentas op, bedankt de man nog 
vriendelijk en loopt samen met haar hondje snel 
richting huis. Daar maakt ze de tas eens echt open 
en bewondert de prachtige boeken, die heel geschikt 
lijken te zijn voor de komende boekenmarkt. Goed 
er zit een enkel boek bij dat ze eerst zelf even wil 
lezen, maar er blijft genoeg over om voor het goede 
doel te verkopen. En dus wanneer op 4 oktober de 
boekenmarkt gehouden wordt, dan liggen daar de 
aan de stoep gezette boeken uitgestald op een der 
kramen en met een beetje geluk hebben ze allemaal 
nog diezelfde avond een nieuw plekje gevonden bij 
een nieuwe boekenliefhebber. 
  
Dus wie weet … heeft één van de lezers van dit 
stukje nu wel één of meerdere boeken uit die 
gevonden boekentas nu op zijn/haar nachtkastje 
liggen. De boekentas zelf heeft intussen een andere 
bestemming gevonden en voelt zich heel gelukkig 
dat hij op die bewuste dag werd meegenomen door 
de vrouw met het hondje. 
  
Thea. 

De Boekentas 
 
“Tja, daar sta ik dan … aan de stoeprand. Zomaar 
buitengezet! Het is toch onvoorstelbaar. Weet die 
man wel wat voor waarde ik in mijn binnenste heb? 
Eerlijk hoor, ik begrijp mensen niet meer. Wie zet er 
nu in hemelsnaam zomaar een hele tas met een 
inhoud zoals ik heb aan de stoeprand! Zal dat ooit 
nog goed komen met mij?  
Oh kijk, daar komt iemand aan. Zou die …? Oh ik 
hoop toch zo … Verdorie! Dat mens loopt me zomaar 
glad voorbij en heeft niet eens één enkel oog voor 
mij en mijn inhoud. En daar … daar komt iemand 
met een hond! Die hond zal toch zeker zijn poot niet 
optillen bij mij? Honden hebben daar zo een 
gewoonte van he. Dat is dan ook de reden dat ik 
niet van honden houd en bovendien is het voor mijn 
inhoud ook niet echt plezierig om van een 
hondengeur voorzien te worden. 
  
Oeps! De vrouw met de hond blijft stilstaan en de 
hond, die snuffelt alleen maar aan mij en tilt 
gelukkig niet zijn poot op. Hè … wat een 
verademing! De vrouw kijkt eens nieuwsgierig om 
zich heen, maar ziet natuurlijk niemand, dat had ik 
haar zo wel kunnen vertellen. 
Hé … ze is nieuwsgierig naar mijn inhoud! Oh ik ben 
toch zo benieuwd wat ze er van zal vinden!!!” 
  
Dorien is laat deze morgen met het uitlaten van 
haar hond en loopt daarom een andere route dan 
gebruikelijk. En daar in die stille straat ziet ze plots 
zomaar een tas aan de stoeprand staan. Zou iemand 
die tas vergeten hebben? Dat zou wel eens een 
probleem kunnen geven voor degene die de tas 
vergeten is. Misschien zit er in de tas wel een 
aanwijzing van wie die tas is. Ze maakt te tas open 
en kijkt verbaasd naar het aantal boeken dat daar 
inzit. Mooie boeken ook zo te zien, maar zeker geen 
studieboeken. Wie kan nu toch die tas hier 
achtergelaten hebben? 
  
Dorien hoort een deur opengaan en een man komt 
naar buiten. “Ziet u wat in die tas mevrouw?” vraagt 
hij niet onvriendelijk.  

Overpeinzingen 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

De bevrijding van Oers 
 
Bij het opruimen van de kasten in het huis van 
onze Ome Rinus, kwamen wij een schrift tegen 
waarin de vader van Rinus – en dus mijn Opa 
Antonius Luijkx – een ooggetuigenverslag 
heeft geschreven over de laatste dagen van de 
Tweede Wereldoorlog in het najaar van 1944. 
Hij woonde toen aan de Scherpenering in Oers. 
Hieronder volgt zijn relaas. 
 
Op 6 augustus 1944 is onze Kees door de Duitsers 
gevangen gezet, en op vrijdag 11 augustus is hij 
naar Amersfoort gebracht. Dinsdag 15 augustus 
werden wij gebombardeerd. Het huis leed schade 
aan ramen en dakpannen. Op 22 augustus is onze 
Kees naar Duitsland gebracht en tot op heden, den 
17e september nog niets van hem gehoord. 
 
Op 27 augustus 1944 is het vliegveld voor den 2e 
maal verrot gegooid en werd besloten het niet meer 
op te bouwen, wat natuurlijk niet meer kon. Dinsdag 
29 augustus wordt het vliegveld met geweld 
opgeblazen en in de nacht van dinsdag op woensdag 
zijn er ontzettende explosies in het munitielager op 
het vliegveld en bij De Voogd. Naadien afwisselijk 
springen van briesant- en brandbommen tot ze in de 
week van 10 tot 17 september tot gehelen 
vernieling overgingen. Angars werden opgeblazen en 
de houten verbrand. 
 
Zondag 17 september 1944 onder den laten misch 
word den dijk van het kanaal van Oorschot naar 
Best en Zon gebombardeerd. Ook vallen bommen in 
Zeelst. Naa den middag omstreeks half twee komen 
vliegtuigen met parrasuuttisten. Ook zijn er 
zweefvliegtuigen bij waarvan er één in brand werd 
geschoten, en het zweefvliegtuig in het Houdven 
landt, waaruit een wagen kwam. 
 

Maandag 18 september 1944 wasch Eindhoven al 
door de Amerikanen bezet, en op dinsdag rukken de 
Amerikanen steets verder op. Dinsdag tegen het 
donker worden, word Eindhoven gebombardeerd 
door Duitsche vliegtuigen. Er vielen vele 
slachtoffers. 
 
Dinsdag 19 september: de strijd ontbrand. Tegen de 
middag krijgen wij tijding dat de Scherpeneering 
gebombardeerd zal worden, en worden wij 
aangeraden te vertrekken. Onze Merijn gaat met de 
paarden weg. Ons Sjaan en ons Nel gaan ook weg. 
Ik en onzen Hein blijven tehuis. De helen dag 
verloopt rustig. 
 
Woensdag wordt de strijd heveger. Tegen de middag 
opent de Engelse het vuur. Om 5 uur ontbrand de 
strijd hevig. Er wordt naa den middag hevig 
geschoten en er werd een Duitscher dood 
geschooten. Ons huis is deerlijk beschadigt. 
 
Donderdag alweer maar vegten. Ik hep die dag ook 
den Duitscher begraven. Het was een Oversenrijter. 
Vanaf woensdag word door het Duitsche geschut 
geregeld geantwoord. Zaterdag word het minder en 
zondag 24 september word door het Duitsche 
geschut niet meer geantwoord. 
 
Wim Luijkx 

Bron: Koers van Oers, jaargang 39, september 2006 

Ouw (k)oers 
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Fysiotherapie in Oerle 

• Ook de hersenen en de zenuwen doen mee in de 
veroudering. Het geheugen kachelt wat achteruit 
en de neiging tot vallen komt erbij, doordat het 
gevoel van balans vermindert. 

 
Meer klachten 
Het lijf zit ingenieus in elkaar, maar haalt ook rare 
fratsen uit. 
• Zo verdwijnt lichaams- en hoofdhaar onder 

invloed van geslachtshormonen langzaam maar 
zeker, maar bij vrouwen komen er zo rond hun 
zestigste haartjes bij op kin en bovenlip. 

• En nog iets geks: het kraakbeen verdwijnt 
langzaam in de heup- of kniegewrichten, 
waardoor artrose (slijtage en pijn) ontstaat. 
Kraakbeen dat verdwijnt, komt niet terug. 

 
Oren groeien 
Behalve in de oren. Daar komt alleen maar 
kraakbeen bij. Het is dan ook van een iets andere 
soort. Het groeit jaarlijks zo’n 0,2 millimeter. Dus in 
vijftig jaar tijd groeien oren in totaal zo’n 
centimeter. Bovendien verdwijnt langzaam maar 
zeker ook het vet op de schedel wat waardoor de 
oren nog groter lijken. 
 
Ouderdom komt met gebreken. 
We hebben het maar te aanvaarden. Maar wat is 
oud, wat is ziekte? De grens tussen ziekte en 
veroudering is flink verlegd in de afgelopen 
decennia, waarin veroudering meer en meer bestaat 
uit ziekten die behandeld of begeleid kunnen 
worden. Vervelend is nog wel dat de ouderdom nog 
steeds een negatief imago heeft. "Want door al die 
levensjaren heb je ook meer levenservaring. 
Wijsheid komt toch met de jaren. Dat is wat je er bij 
krijgt." 
 
Gezond en gelukkig 
Het liefst wil iedereen gezond en gelukkig oud 
worden. "Gelukkig weet je op jonge leeftijd niet 
waar je later last van krijgt. Als je op alle punten 
achteruit gaat, word je inderdaad een wrak. Maar in 
de meeste gevallen gaat de veroudering niet ten 
koste van alles", relativeert Hegge. Een gezonde 
levenstijl – goed eten, veel bewegen, niet roken, 
weinig alcohol – kan helpen, maar is geen garantie. 
"Idealiter sterf je op je honderdste zonder 
lijdensweg en veroudering in je slaap", vindt Hegge. 
De realiteit is – helaas – anders. 

Leven is slijten. Tips tegen veroudering en om 
het ouder worden leuker te maken 
Het leven is één grote slijtageslag van het lichaam. 
Mooier kunnen we het niet maken. Vanaf de 
conceptie tot ongeveer het twintigste levensjaar 
komt er nog van alles bij, maar daarna wordt alles 
minder. 
 
De één is vroeg oud, de ander nog jong op z’n 
zeventigste. De meeste mensen willen het liefst 
eeuwig jong blijven, maar veroudering gebeurt 
tegen wil en dank. Er is maar één alternatief voor 
ouder worden: “ dood gaan",. Dan maar ouder 
worden. 
 
De feiten 
Eerst de feiten maar eens op een rijtje. In de eerste 
decennia van het leven komt er van alles bij in het 
lichaam, als dat tenminste gezond is. 
• De botmassa bijvoorbeeld. De aanmaak daarvan 

neemt toe tot ongeveer het 35ste jaar, daarna 
neemt die weer af. . 

• Neem het lijf in zijn totaliteit: dat wordt kleiner. 
De botten nemen immers in volume af, de 
wervels zakken wat in en dat veroorzaakt 
algehele lichaamskrimp. Behalve de voeten, die 
zakken wat uit. De banden en de botten in de 
voeten worden slapper. 

• Elasticiteit – van zowat alles – verliest aan 
kracht: niet alleen die van de huid maar ook die 
van de vaten, waardoor de bloeddruk toeneemt. 
Ook de elasticiteit van de ooglenzen verdwijnt 
langzaam, waardoor mensen zo rond hun 
veertigste een leesbril nodig hebben. De longen 
en het hart " gaan ook wat minder goed werken 
naarmate ze langer worden gebruikt 

• Het gehoor en de smaak nemen af. 
• Spieren verliezen langzaam aan massa en kracht. 
• De hoeveelheid lichaamswater neemt af, maar 

het vet neemt toe. 



15 

Acht tips tegen veroudering 
1. Vermijd stress. Stress is funest. Stress maakt het 

lijf snel oud. 
2.  Niet roken. Sigaretten en sigaren breken meer af 

dan goed is en kunnen je ernstig ziek maken. 
3. Bescherm je tegen te veel zon. Die kan schade 

berokkenen aan de huid en rimpels doen 
ontstaan. 

4. Zorg voor voldoende vocht. Door huidcrèmes te 
gebruiken en genoeg te drinken blijft de huid 
soepel. 

5.  Verzorg je gebit. Anders krijgen tanden en 
kiezen lelijke bruine randjes en gaan ze eerder 
kapot. Slijten doen ze toch. 

6.  Eet goed en niet te veel. Vitamine- en 
mineralentekort is slecht voor de mens. Vet ook. 

7.  Beweeg. Door te bewegen voel je minder de 
stramheid van het ouder worden. 

8.  Maak plezier. Gelukkige mensen worden minder 
snel oud. 

 
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. 
 
 
Fysiotherapie Oerle heeft de werktijden 
uitgebreid.  
Er kunnen nu afspraken gemaakt worden voor de  
dinsdagmorgen,  Michiel Knibbe 
woensdagmidag  Leendert Jan Tissink,  
donderdagochtend  Michiel Knibbe 
vrijdagmiddag Martin van Dam 

Praten over verlies bij Rouw-
ontmoetingsgroep Veldhoven  
 
Woensdagmiddag 26 november start de Rouw-
ontmoetingsgroep Veldhoven weer een nieuwe 
groep voor mensen die een dierbare verloren 
hebben.  
Gedurende 10 bijeenkomsten kunt u, onder 
deskundige begeleiding, met lotgenoten praten over 
wat het verlies met u doet en horen hoe anderen 
daarmee omgaan. Thema’s zullen dit proces 
ondersteunen en daarnaast zullen er handvatten 
aangereikt worden. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Jeanneke de Bot, tel. 040- 253 14 76 
Marianne Verbeek, tel. 040- 253 94 42 

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

Stoptober 

We weten uit onderzoek dat 80% van de rokers wel 
zou willen stoppen. En bij elkaar proberen ze dat 
zo’n 1 miljoen keer per jaar. Met Stoptober bieden 
we alle rokers een helpende hand om er nu echt 
vanaf te komen. Dat begint met één dagje 
doorkomen zonder sigaret. En als een dag lukt, hoef 
je nog maar 6 dagen om een week vol te maken. En 
na die week, kun je het vast ook een maand. En dan 
heb je de eerste maand van een rookvrij leven 
opeens al achter de rug. Hou vol, je staat er niet 
alleen voor.’ 

Positieve aanpak 
In Engeland is Stoptober al enkele jaren een groot 
succes. In het eerste jaar deden maar liefst 268.000 
rokers mee. Het grote succes heeft alles te maken 
met de positieve aanpak van Stoptober. In 
Nederland wordt Stoptober voor het eerst 
georganiseerd. Ook in Nederland staat de positieve 
aanpak centraal. 

Wat doet de GGD 
Een aantal GGD'en, waaronder GGD Brabant-
Zuidoost, zet zich extra in om Stoptober onder de 
aandacht te krijgen. Zo worden er lokale 
ambassadeurs ingezet, wordt er extra, gerichte 
stopondersteuning aangeboden en wordt de 
samenwerking aangegaan met een aantal bedrijven 
in de regio. De regionale ambassadeurs van 
Zuidoost Brabant zijn Wouter van der Steen, keeper 
van Helmond Sport en Merel Morre, stadsdichter van 
Eindhoven. De stopondersteuning voor de regio 
Zuidoost Brabant is te vinden op www.ggdbzo.nl 

Stoptober: samen stoppen met roken 
De succesvolle Engelse campagne Stoptober ging  
9 september van start in Nederland. Rokers én niet-
rokers helpen elkaar 28 dagen te stoppen met 
roken. Via nationale en sociale media moedigen 
bekende en onbekende Nederlanders rokers aan 
mee te doen. 
Op de website www.stoptober.nl kunnen rokers zich 
vanaf nu aanmelden om in oktober 28 dagen te 
stoppen met roken. Initiatiefnemers van Stoptober 
in Nederland zijn het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF 
Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds, 
het Trimbos-instituut, GGD GHOR Nederland en de 
Alliantie Nederland Rookvrij. 

Landelijke actie van start 
Op dinsdagochtend 9 september is de werving van 
rokers om aan Stoptober mee te doen van start 
gegaan. Gijs Staverman en de directeuren van de 
mede-initiatief nemende gezondheidsorganisaties 
brachten op het Stationsplein in Hilversum een grote 
Stoptoberbal aan het rollen. Hiermee worden rokers 
in heel Nederland opgeroepen mee te doen aan 
Stoptober. Deze bal zal de komende weken op 
verschillende plaatsen in Nederland opduiken. 

Gijs Staverman 
De komende weken worden Tv- en radiocommercials 
met Gijs Staverman ingezet om zoveel mogelijk 
rokers te motiveren zich voor Stoptober aan te 
melden. Gijs Staverman: ‘Ik ben zelf dit jaar gestopt 
met roken en heb dat met de steun van luisteraars 
gedaan. Ik heb gemerkt dat die steun erg helpt om 
het stoppen vol te houden. Daarom wil ik Stoptober 
onder de aandacht brengen bij rokers. Een periode 
van 28 dagen is te overzien en als heel Nederland je 
aanmoedigt, is het makkelijker vol te houden.’ 

Ook overheid omarmt Stoptober 
Staatsecretaris Van Rijn over Stoptober: ‘Stoppen 
met roken is voor veel rokers het moeilijkste dat er 
is, door de heftige verslavende effecten van tabak. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Modelspoortentoonstelling 

Verder zijn er diverse demonstraties van 
modelbouwtechnieken, zoals de bouw van 
modelhuizen naar de werkelijkheid en eigen 
ontwerp, het “weatheren” (vervuilen) en aanpassen 
van modellen en het zelf bouwen van materieel, rails 
en wissels.  
 
Als u wilt kunt u ook nieuw en gebruikt 
modelspoormateriaal aanschaffen en uw kinderen 
mogen op enkele spoorbanen zelf de trein besturen.   
We vertellen u alles wat u weten wilt over de 
modelspoorhobby in het algemeen en ook over het 
lidmaatschap van een modelspoorclub.  
 
Kortom, veel te zien, te horen en te doen, een leuk 
uitje voor het hele gezin.  
Nadere informatie (onder meer over de 
deelnemende banen) is te vinden op 
www.modelspoorcluboostbrabant.nl  

Modelspoortentoonstelling 
SpoorGroep Zuid in Helmond 
 
SpoorGroep Zuid, een samenwerkingsverband van 
drie Zuid Nederlandse modelspoorclubs, organiseert 
jaarlijks een modelspoortentoonstelling.  
Beurtelings zijn de club uit de regio Midden Limburg, 
uit Zuid Limburg en de regio Oost Brabant de 
gastheer voor deze tentoonstelling. Dit jaar bestaat 
de Modelspoorclub Oost Brabant 30 jaar en is ook 
gastheer voor de 25e tentoonstelling van 
SpoorGroep Zuid. Een dubbel jubileum dus.  
 
De speciale jubileumtentoonstelling van SpoorGroep 
Zuid wordt gehouden op 1 en 2 november 2014 in 
het Dr. Knippenbergcollege, Nachtegaallaan 40 te 
Helmond.  
 
De openingstijden zijn op zaterdag 1 november van 
11.00 – 17.00 uur en op zondag 2 november van 
10.00 – 17.00 uur.  
De toegangsprijs bedraagt 5 euro p.p., kinderen  
(4-12jr, onder begeleiding) 2,50 p.p. 
 
Ter gelegenheid van het dubbele jubileum zijn meer 
dan 25 bijzondere modelspoorbanen uitgenodigd 
van hoge kwaliteit. Vooral de gedetailleerde 
landschaps-vormgeving en de besturingstechnieken 
van deze banen zullen u verbazen. Veel van deze 
modelbanen waren nog niet eerder in onze regio te 
zien.  
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ingerichte huiskamer. 
* Vintage: Een industrieel ingericht restaurant met 
fijne details waar authenticiteit een leidraad is die 
zich vertaalt in de inrichting, maar zeker ook in de 
gerechten van de witte brigade. Puur, eerlijk en met 
passie. Op de menukaart vindt u klassiekers met 
een Vintage-twist, afgestemd op het seizoen. De 
zwarte brigade zorgt tevens voor de fijne finesse in 
deze robuuste eetgelegenheid.  
* Twenty Four: Modern en sfeervol restaurant 
gelegen aan de Dommelstraat die haar deuren nog 
maar kort geleden heeft geopend. Huisgemaakte en 
verse producten vormen de speerpunten van de 
keuken welke onder leiding staat van chefkok Peter 
Dalebout. Alle gerechten worden op klassieke wijze 
met eerlijke ingrediënten voor u bereid. 
* Auberge Nassau: Stijlvolle brasserie in het 
centrum van Eindhoven, gelegen aan het sfeervolle 
Wilhelminaplein. Het restaurant staat naast de fijne 
Frans-Mediterraanse keuken ook bekend om de 
grote en deels eigen collectie wijnen. Warme 
ambiance en lichte, kleurrijke accessoires roepen 
een bijzondere, huiselijke sfeer op. 
De totale groep gasten per avond wordt verdeeld in 
vier verschillende groepen elk met een ander 
startrestaurant. Iedereen legt uiteindelijk dezelfde 
route af en bezoekt dezelfde restaurants, alleen in 
een andere volgorde. 
 
Kaarten 
Heeft u zin om de GLOW-route te wandelen en 
kennis te maken met vier verschillende restaurants? 
Reserveer dan snel uw kaarten voor deze Culinaire 
GLOW wandeling. Kaarten kosten € 62,50 en zijn 
enkel in de voorverkoop verkrijgbaar via de website: 
www.walking-dinner.nu De kaart geeft recht op een 
voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert, 
tafelwater, een glas bubbels, een bijpassend glas 
wijn bij elke gang (4 in totaal), een kop koffie/thee 
na het dessert, een wandeling langs de GLOW-
objecten en de originele GLOW-brochure. De 
Culinaire GLOW 
wandeling vindt 
plaats op maandag 
10, dinsdag 11, 
woensdag 12 en 
donderdag 13 
november 2014 
tussen 18.00 en 
23.00 uur. 

Van maandag 10 t/m donderdag 13 november 
2014 vindt de Culinaire GLOW wandeling 
plaats. Deze wandeling combineert een 
WALKING DINNER langs vier restaurants met 
de GLOW-route. Al wandelend maakt u kennis 
met uiteenlopende toprestaurant in de 
Eindhovense binnenstad en geniet u van de 
sfeer van GLOW. Een gezellige avond uit, zowel 
zakelijk als privé! 
 
Culinaire GLOW wandeling 
Tijdens GLOW is Eindhoven het speelterrein van 
diverse lichtkunstenaars en -designers. Zij laten op 
originele wijze zien dat door te spelen met licht de 
werkelijkheid op een totaal andere manier beleefd 
kan worden. De organisatie van WALKING DINNER, 
bekend van de culinaire wandelingen in 
verschillende steden door Nederland heen, heeft een 
speciale editie opgezet waarbij uw culinaire 
wandeling wordt gecombineerd met de GLOW-route 
langs de diverse lichtobjecten. Wegens het 
doorslaand succes van vorig jaar wordt hier dit jaar 
een nog groter vervolg aan gegeven. U geniet van 
een voor-, tussen-, hoofd- en nagerecht in vier 
verschillende restaurants, inclusief dranken, terwijl u 
onderweg de sfeer en kunstwerken van GLOW 
beleeft. De afstand van de volledige wandelroute zal 
naar verwachting 4-5 km zijn. 
 
Beleef GLOW, geniet culinair! 
De wandeling start omstreeks 18.00 uur bij het 
eerste restaurant waar u door een van onze 
gastvrouwen en -heren wordt verwelkomd en de 
originele GLOW-brochure en de verdere route van 
de avond ontvangt. Tevens geniet u uiteraard van 
een voorgerecht met een bijpassend glas wijn. 
Vervolgens wandelt u langs een deel van de GLOW-
route waar u het werk van de lichtkunstenaars kunt 
bewonderen en beweegt u zich tevens richting het 
volgende restaurant voor het tussengerecht. Hier 
wacht u dan ook weer een heerlijke gang met 
bijpassende wijn. In totaal doet de Culinaire GLOW 
wandeling vier restaurants aan en heeft u tussen de 
gangen door voldoende tijd om de kunstwerken van 
GLOW te bewonderen.  
 
Een proeverij langs toprestaurants! 
U bezoekt de vier zeer uiteenlopende restaurants 
waar u overal een gang met bijpassende wijn krijgt 
geserveerd. 
* Vestdijk 47: Dit fantastische restaurant staat 
symbool voor de Nieuwe Franse Keuken, waarin 
klassieke kookstijlen worden gecombineerd met 
moderne, natuurlijke presentatie. Geniet van pure 
smaken in de sfeer van een warme, eigentijds 

Culinaire GLOW wandeling 



19 

Een roos, en haar naam is Natasja 
 
Natasja, een vrouw van 25 jaar, afkomstig uit 
Armenië, kwam met haar zus 3 jaar geleden bij 
Vluchtelingen in de Knel (VidK) aan. Al haar 
bezittingen zaten in de koffer die zij bij zich had. Met 
haar dossier in de hand, smeekte ze wanhopig met 
ontroostbare tranen om hulp. De zussen uit Armenië 
hadden geen plek om te slapen. Natasja was 
duidelijk afhankelijk van haar zus, die veel ouder 
was en haar bij de hand nam. Het nieuws wat ik hen 
moest vertellen, na het bestuderen van hun dossier, 
was negatief. Helaas zag ik geen 
toekomstperspectief op basis van hun persoonlijke 
situatie en omstandigheden. Verzelfstandigen, leven 
in de illegaliteit of terugkeer 
waren de enige reële opties. Wat 
moeten twee jonge vrouwen in 
zulke omstandigheden doen? Ze 
zijn kwetsbaar en zijn in die 
positie makkelijk doelwit voor 
misbruikers, uitbuiters en 
mensenhandelaren.  
 
Nu, drie jaar later, heeft Natasja 
nadat ze een tijd lang bij een 
voorbijganger en student in huis 
mocht wonen, een eigen onderkomen. De kosten 
betaalt ze zelf. Ze praat af en toe met een 
psycholoog en krijgt via VidK Nederlandse lessen en 
een voedselpakket. Als ik haar zie, dan heeft ze een 
grote glimlach. Ze is onafhankelijk, verzelfstandigd 
en oh wat ben ik trots op wat zij heeft bereikt. 
 
In de woorden van Tupac Shakur: "Long live the 
rose that grew from concrete, when no one else ever 
cared." Natasja is die roos! 
 
Mpanzu Bamenga 
Extern coördinator Vluchtelingen in de Knel 

Christus is Zoon van God, omdat Hij gekwetste 
mensen dicht bij God bracht zodat ze weer moed 
kregen hun leven op zich te nemen. Blinden, doven, 
verlamden worden door Zijn aanraking genezen. 
Letterlijk, maar ook genezen van ‘God niet meer 
zien’, ‘God niet meer horen’, ‘God ontkennen’. Door 
de Zoon van God ontstaat een doorbraak in 
‘uitzichtloze’ situaties. Van ons wordt gevraagd Hem 
na te volgen! Onmogelijk? Het Open Huis is 
misschien een plaats waarin onopgemerkt 
doorbraakontmoeting kan gebeuren. Niet dat de 
vrijwilliger dat zelf bewerkstelligt, dat zou hoogmoed 
zijn. We proberen wel Zijn instrument te zijn. Zo 
proberen we de dolende gast te zien in zijn zoeken, 
in zijn vastlopen en wanhoop zonder hem te 
veroordelen. We hopen hem te bemoedigen, want 
nooit is hij verloren of van geen waarde. Hij is kind 
van God, een uniek leven waarin God zich uitdrukt. 
Maatschappelijk wordt zo iemand gauw als hopeloos 
geval beschouwd. Als je in mensen blijft geloven, 
niet omdat je het zelf wilt, maar omdat je daartoe 
de kracht ontvangt, ben je een ruimte die met God 
te maken heeft. De bereidheid om die ruimte in te 
gaan, is navolging van Christus. In die ruimte 
worden de ander én jijzelf aangeraakt, en dat is het 
begin van (beider) genezing. Overal waar mensen 
verder gaan, ofschoon ze eigenlijk niet meer 
kunnen, in de hoop op een wonder, raken we aan de 
eeuwige werkelijkheid. Wat dan ‘spreekt’ is geen 
spectaculair gebeuren, maar de stem van bijna 
zwijgen. God spreekt zachtjes. 
 
Paul Horbach 
www.openhuiscathrien.nl 

Een roos Navolging 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

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

Graag tot ziens bij 

 

Fietsenmaker nodig? 
Bel Bert van Eeten ( 06 21 84 81 65 en 

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. 

Tweewielerservice Bert van Eeten 
www.fietsned.nl 

Nieuwsbrief Stimulans 

 
Alleen samen kunnen we van Beursvloer 
Veldhoven 2014 weer een succes maken! 
 
 
 
WEBSITE 
WWW.VRIJWILLIGERSVELDHOVEN.NL 
Onze vernieuwde website loopt erg goed en wij zijn 
blij om zoveel vrijwilligersorganisaties van 
enthousiaste vrijwilligers te kunnen voorzien! We 
merken dat het bereik en gemak van de vernieuwde 
site in ieders voordeel werkt en er nog steeds een 
groeiend aantal bevlogen vrijwilligers aan de slag wil 
bij diverse organisaties.  
Heb je nog vacatures? Zet deze dan vandaag nog op 
www.vrijwilligersveldhoven.nl!  
 
Verhuizing Stimulans 
Vanaf november 2014 heeft Stimulans een nieuw 
onderkomen, namelijk Sterrenlaan 5 te Veldhoven, 
in het nieuwe MFA Midden gebouw. Tot die tijd zijn 
we nog zoals vanouds te vinden in ons pand aan de 
Lange Kruisweg. Een definitieve verhuisdatum volgt 
nog!  
 
NOTEER IN UW AGENDA 
13 november 2014 - Derde Beursvloer Veldhoven 

UITNODIGING: BEURSVLOER VELDHOVEN 2014 
Donderdag 13 november 2014 is het weer zover, de 
3e Beursvloer Veldhoven vindt dan plaats.  
U schrijft toch ook in? 
 
Wat is de Beursvloer? 
De Beursvloer, een initiatief van de gemeente 
Veldhoven en Stimulans Vrijwilligersbureau, brengt 
op een leuke en snelle manier bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, scholen en overheid 
bij elkaar. Het is een evenement waarbij de 
verschillende partijen elkaar ontmoeten en handelen 
met een gesloten portemonnee. Vraag en aanbod 
van kennis, PR, materiaal en vrijwilligerswerk. Wat 
de één over heeft of graag wil bieden, is voor de 
ander zeer gewenst.  
  
Aanmelden 
Doe mee en zet voet op de Beursvloer. Zo krijgt het 
maatschappelijk leven in Veldhoven een duwtje in 
de rug. Bent u geïnteresseerd? meld uw organisatie, 
vereniging of bedrijf dan aan vóór maandag  
27 oktober 2014 op www.beursvloerveldhoven.nl. 
Op deze website treft u ook een overzicht aan van 
de matches in 2013. 
Datum: donderdag 13 november 2014 
Tijd: 17.00 – 19.00 uur 
Locatie: ‘techniekHuys 
 De Run 4250 
 5503 LL Veldhoven 
  
Hopend op veel aanmeldingen van (vraag en aanbod 
matches)! 
Heeft u vragen over de Beursvloer? Neem dan 
contact op met Marjon Middel-van de Laar, 
coördinator van Stimulans Vrijwilligersbureau,  
telefoon: 06-20 32 11 56,  
e-mail: beursvloer@stimulansveldhoven.nl. 
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Deze keer vertellen er verschillende 
kinderen uit groep 3 en groep 4 hoe ze 
de kermis in Oerle hebben beleefd. De 
een door middel van een tekening, de 
ander heeft het opgeschreven. 

Schoolnieuws 

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

De grijpkast van Stijn uit groep 4 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

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 
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Uitslag kleur/knutselplaat van juli 2014;  
“Airport” 

aan zee, Jippiejee. Ze gingen ‘s ochtends naar het 
zwembad en ’s middags naar het strand. Aan het 
eind van de vakantie waren ze nog steeds niet 
opgelost in het water!? Niek wilde heel graag tijdens 
de vakantie zeekajakken, dat kon namelijk op de 
camping. Dus op een gegeven moment werd een 
kajak gehuurd voor drie personen en ging papa 
Henrik met Niek en Timo de zee op. Ze zijn heel ver 
van het strand geweest en Niek en Timo hadden 
gelukkig zwemshirtjes aan om niet te verbranden. 
Niek en Timo vonden het helemaal geweldig.!!  
Met de trein naar het kasteel van het plaatsje 
Carcassonne is ook een van de activiteiten die Niek 
en papa en mama gedaan hebben tijdens de 
vakantie. In de trein kregen ze een koptelefoon op 
met allemaal uitleg over Carcassonne en het 
kasteel. Nou Niek, dat was me wel een vakantie, 
veel gedaan en veel gezien! 

Mag ik even aan u voorstellen: 
 
De winnaar: Niek Snijders 
Leeftijd: 5 jaar (10 januari 2009) 
Hij woont: Nieuwe Kerkstraat 5 
Papa en mama: Henrik & Clari 
Broertjes of zusjes: broer, Timo (7) 
Huisdieren/dieren: Opa en Oma hebben een hond 
en deze komt geregeld logeren. Timba genaamd. 
Sport: judo, kabouter tennis en zwemmen. 
Wat wil je later worden: Niek wil graag meester 
worden van groep 1 en 2. 
 
Bij binnenkomst aan de Nieuwe Kerkstraat 5 wordt 
ik netjes door Niek ontvangen en vraagt Niek of hij 
mijn jas mag aanpakken. Vervolgens word ik naar 
de mooie nieuwe achtertuin geleid en vraagt Niek 
aan mij of ik koffie of thee wil.  
Niek is wel een echte gentleman, die al mijn puntjes 
op de i gezet. Ik ga aan tafel zitten, mijn thee wordt 
geserveerd en ik begin met het interview. 
 
Gemotiveerd door de winst van zijn oudere broer 
Timo die met de kleurplaat van de meimaand 
gewonnen had, is Niek met de kleuplaat van juli, de 
AIRPORT kleurplaat aan de slag gegaan en heeft 
deze in de gele brievenbus gedeponeerd.  
In eerste instantie was Niek nog een beetje bang dat 
hij de kleurplaat in de verkeerde brievenbus zou 
stoppen, maar na navraag bij de d’Ouw school bleek 
er toch echt maar één gele brievenbus te zijn. Na 
een hele vakantie wachten en hopen bleek Niek de 
winnaar van de maand juli te zijn en daar was en is 
hij heel content mee!? Voor Niek was dit niet de 
eerste keer dat hij een kleurplaatwedstrijd won, hij 
heeft wel eens met een paaskleurwedstrijd, twee 
paaseieren gewonnen, maar verder eigenlijk niet. 
Niek houdt wel van winnen, maar zal niet dagen met 
een kleurplaat bezig zijn. Af is af en dan inleveren is 
vooral zijn motto. 
 
In welke klas zit Niek? 
Niek zit in groep 2. Omdat de school nog niet zo 
lang bezig is, zit hij al 7 dagen in deze groep 
(tijdens interview). Hij heeft afgelopen jaar bij juf 
Dana en juf Lineke in de groep gezeten.  
Niek vond het erg gezellig bij juf Dana en juf Lineke 
in de klas. Nu dit schooljaar zit hij bij juf Dana en juf 
Lotte in de groep. Hij kent de nieuwe juf, juf Lotte, 
nog niet zo goed aangezien hij nog maar 2 dagen les 
van haar heeft gehad.  
 
Zomervakantie 
Zowel Niek als ik zijn nog helemaal in de 
zomervakantiesfeer en daarom wil ik graag weten 
waar Niek tijdens de vakantie is geweest? Niek en 
Timo en zijn papa en mama zijn dit jaar naar 
Frankrijk aan de Middellandse Zee geweest. Ze 
moesten wel lang rijden om er te komen en zijn 
onderweg twee keer in een Bed & Breakfast wezen 
slapen voordat ze op de camping aankwamen, waar 
ze een huisje hadden. Ze zaten aan een camping 

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 
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moment. Het boek gaat over “Een vader die 
houthakker is en op een dag niet meer uit het bos 
terug komt. Zijn dochter droomt waar ze haar vader 
kan vinden en zoon en dochter gaan op pad. Om 
vader terug te vinden moeten ze zeven verschillende 
gekleurde veren van de bonte papegaai zoeken” 
Ook vindt Niek, “Sjakie en de chocoladefabriek” erg 
leuk en “Nooit de buren bijten”. Dit zijn wel boeken 
waar je u tegen zegt want er zitten wel meer dan 
100 bladzijden in. 
 
Wat veranderen in de wereld?  
Wanneer Niek iets zou willen veranderen in de 
wereld dan zou hij willen dat hij de nachten zou 
kunnen overslaan. Niek houdt niet zo van slapen en 
vindt dit enigzins onzin.’s Ochtends roept hij ook 
altijd als eerste, “Mag ik naar jullie?” Niek is dan al 
vrolijk. Papa en mama nog niet, die moeten nog 
wakker worden. 
 
Prijs! 
Niek weet al wat hij met z’n prijs gaat doen! Hij wil 
nog graag een leger van playmobiel en is hiervoor 
aan het sparen. Het geld van de bon gaat daar dus 
bij en dan over enige tijd naar de intertoys. 
  
Niek in Clari’s ogen:  
Niek is een verschikkelijk vrolijk jongetje, een echte 
kwebbelkont. Hij is een heel lief en sociaal jongentje 
en speelt graag spelletjes. Soms is Niek wat 
verlegen. 
Niek bedankt voor het interview. Ik vond het erg 
gezellig en van eventuele verlegenheid heb ik weinig 
gemerkt. Ik hoop dat je een leuk schooljaar hebt en 
veel leuke dingen kan, mag en gaat doen. 

Back to School en spelen 
Niek vindt het helemaal niet erg om weer naar 
school te gaan en vindt het zeker leuk dat hij dan 
weer kan spelen en afspreken met Ingmar. Ingmar 
is Nieks vriend en ze spelen zowel bij de BSO als 
thuis bij elkaar. Ook Dann is een goede vriend van 
Niek. Beide jongens zitten bij Niek in de klas. 
Wanneer Ingmar en Niek samen spelen, verkleden 
ze zich graag als politieagent of boef. De ene keer is 
Ingmar de boef en de andere keer Niek. Het is niet 
dat ze een vaste rolverdeling hebben. Ook speelt 
Niek graag met zijn vriendjes, maar ook zelf op 
zolder. Daar staat namelijk heel veel playmobil. 
Politie playmobil met cel en een groot kasteel van 
playmobil, maar ook nog Sinterklaasplaymobil en 
een Safarihuis. Klimmen in de bomen achter het 
huis is ook helemaal top. Ook worden soms 
boomhutten gemaakt en mama helpt dan vaak mee. 
Mama Clari heeft wel een voorwaarde dat ze geen 
kinderen uit de boom haalt, dus niet klimmen 
wanneer je het niet kunt. Niek vindt het ook heel 
leuk om te kleien bij Ingmar…. Of daar de klei nou 
anders is!? 
 
Tennis, judo en zwemmen 
Dat Niek erg van sport houdt blijkt wel wanneer je 
hoort dat hij drie sporten per week doet. Niek 
tennist elke woensdag. Doet aan Judo elke vrijdag 
en zit op zwemmen elke zaterdag. Samen met 
Ingmar zit Niek bij T.V. de Korrel, ook wel kabouter- 
tennis genaamd. Ze hebben les van Juf Iris en zij 
doet allemaal grappige spelletjes die de 
balvaardigheid moeten verbeteren.  
Zwemmen doet Niek bij Juf Lizzy en Margje en vindt 
Niek erg leuk om te doen. En Judo heeft Niek van 
Antoon Verblackt en Malou van de Heide en hij 
judoot bij de Berkt. Judo doet Niek samen met Timo, 
Ingmar en Beau en heeft al verschillende dingen 
geleerd. Namelijk de Judorol, de beenhaak en de 
beenhaak buitenom. Ook hebben ze nog geleerd om 
mee te vallen. Daarnaast doen ze soms tikkertje of 
spelletjes wat ook heel leuk is om te doen.  
Antoon Verblackt (de opa van Sep (= klasgenootje 
uit groep 1)) is heel sterk. Maar toen Niek tegen 
Antoon moest judo-en en Antoon moest omduwen 
toen lukte dit toch wel. 

Boekenfan 
Niek is een echte boekenfan. Hij verzamelt 
spannende voorleesboeken, die papa of mama dan 
voorlezen. Zo heeft hij het boek “De zeven veren 
van de papegaai”. Dit is zijn mooiste boek op dit 

Niek in actie met Antoon Verblackt 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 29 oktober 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 oktober 2014’ 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. 

2014 

De volgende kopijdatum is 
29 oktober 2014 

Oktober  
15 VKS: Gezellige avond 

17+18+19 BIO: Jeugdkamp 
20 KVB: De vrolijke noot 
24 Ophalen groene kliko en plastic 
25 Ophalen oud papier  
26 Postzegel- en muntenbeurs in  

d’Ouw School 9.30-12.30u 
29 VKS: Bowlen bij Flying Bowling 
31 Aftrap Bosbender Kids 
  

November  
2 Ploegwedstrijd Grote Aard, 11.00u 
3 KVB: VKS-avond 
3 KBO: Filmavond 19.30 uur 

(voor iedere Oerlenaar) 
7 Ophalen groene kliko en plastic 
10 DVO: Vergadering met verenigingen in 

d’Ouw School om 20.00u  
13 Beursvloer Veldhoven 

15 Sing In Veldhovens mannenkoor in d’Ouw 
School om 9.30 uur tot 16.00 uur 

16 Intocht Sinterklaas 
18 Dementiecafé Restaurant de Berkt, 

Wilgenman 1, 19.30-21.30u 
18 KVB: Margriet Winterfair 
18 KBO: 17.30u uit eten bij de Kers 
21 Ophalen groene kliko en plastic 

22 Ophalen oud papier (bebouwde kom) 

22 TCO: Spooktocht 
23 Postzegel- en muntenbeurs in  

d’Ouw School 9.30-12.30u 
24 KVB: sinterklaasviering 

26 VKS: sinterklaasavond 

28 Bosbender Kids 
  

December  
1 KBO: Filmavond 19.30 uur 

(voor iedere Oerlenaar) 
5 Ophalen groene kliko en plastic 

8 KVB: Kerst doe-avond 

10 KBO: Kerstviering 

12 Bosbender Kids 

13 Kerstmarkt Zonderwijk 

15 KVB: Kerstviering 

15 DVO: 19.30u openbare vergadering 
17 VKS: Kerststukjes maken 

19 Ophalen groene kliko en plastic 

20 Kerst in Oerle 

2015 
Januari  
2 TCO: Activiteitenmiddag 

25 TCO: Dag in de sneeuw (of 1 februari) 
25 Postzegel- en muntenbeurs in  

d’Ouw School 9.30-12.30u 

Februari  
1 TCO: Dag in de sneeuw (of 25 januari) 

20 TCO: Voorjaarsactiviteit 

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

Maart  

27 TCO: Informatieavond Braderie 
  
April  
12 TCO: Braderie 

  
Mei  
30 TCO: Verrassingsactiviteit 

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

Juli  
11 + 12 TCO: Tieners4Tieners weekend 
  
Augustus  
21 - 23 TCO: Bivak 
  
September  
5 TCO: Afsluiting 

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

  

5 + 6 Boergondisch Oers 

5 KBO: Filmavond 19.30 uur 
(voor iedere Oerlenaar) 

2 KBO: Filmavond 19.30 uur 
(voor iedere Oerlenaar) 

2 KBO: Filmavond 19.30 uur 
(voor iedere Oerlenaar) 

  

  

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

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

Juni  

  

December  
22 VKS: Kerstviering 

27 Ophalen oud papier (bebouwde kom) 

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




