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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.
Dameskorfbalvereniging BIO biedt al 65 jaar haar
leden Beweging In Ontspanning aan. De vereniging
telt 12 teams waaronder 6 jeugdteams. Alle teams
spelen en/of trainen 1 tot 2 x per week onder leiding
van vrijwilligers, maar ook het onderhoud van het
clubhuis, de velden of de organisatie van activiteiten
gebeurt door velen die zich belangeloos inzetten
voor de korfbalsport. De opbrengst van de
kledingmarkt komt dan ook volledig ten goede aan
de vereniging zelf.
De gebruikte kleding is gesorteerd in dames- en
herenkleding, jongens- en meisjeskleding op maat
evenals babykleding. Ook schoenen/laarzen worden
te koop aangeboden.

Oproepje voor kleding

Voor de
kledingmarkt die
op 4 oktober
gehouden wordt in
dorpscentrum
d'Ouw School
kunnen we nog
kleding gebruiken.
Hebt u nog goede bruikbare kleding
en/of schoenen/laarzen (voor
dames, heren, baby/kinderen) die u
beschikbaar wilt stellen aan
korfbalvereniging BIO voor de
kledingmarkt dan kunt u contact
opnemen met Ine Loijen
( 040 - 205 10 28 of via de mail
ineloijen@hotmail.com

Voordeursleutels gevonden
Op zaterdag 9 augustus jl. zijn sleutels gevonden
nabij de poort van gildeterrein St. Jan.
Het zijn twee identieke sleutels waarbij duidelijk te
zien is dat de ene net is bijgemaakt. Het rode label
aan de sleutelbos heeft de opdruk "voordeur".
De eigenaar kan zich melden via het redactieadres
van de koers op redactie@koersvanoers.nl.

Voor meer informatie over de boekenmarkt kunt u
terecht bij: secretariaat@koersvanoers.nl of bel
Miranda van Vlerken: ( 040 - 205 32 38.

Voor info over de kledingmarkt kunt u contact
opnemen met
Ine Loijen ( 040 - 205 10 28 of via de mail
ineloijen@hotmail.com.
jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Crypto Oers, puzzel 11

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

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!

www.dpgveldhoven.nl

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

De oplossing van Crypto 10 was:
1. WilMa
2. KnoErt
3. LUijkx
4. DaaLseweg
5. SevErinus
6. ClemeNtinalaan
7. KraBben
8. SchippeRshof
9. CPO
10.Van BoEkel
11. SlikKers
12. ThomaS
Familienaam: Meulenbroeks
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Sjaan van Beers, Familie van den Boomen,
Mieke van Campen, Annie Eliéns, Rita Everaard,
Rob Fasen, Jo ten Have, Thea Peters, Zus Sanders,
Annie Stemerdink.

1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.

Het klinkt alsof deze familie doornen heeft (6)
Radmens was vroeger anders een rector (7)
Is er geen water op deze dorpse straat (14)
Wenst deze fotograaf hem graag te hebben? (6)
Gebroeders de Kort hadden vroeger een
keerdereeks (8)
6. Jos is niet van de zijnen (5)
7. Een voorname zeehond die naast Alegria woont
(3)
8. Is deze weg van een doper? (2,9)
Succes met het oplossen van het cryptogram.
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 13 september:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastoor R. Franken (Dublin Concert Band)
Zaterdag 20 september:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastoor R. Franken (samenzang)
Zaterdag 27 september:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn (The Unity)
Zaterdag 4 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pater S.R. Malaka(Convocamus)
Zaterdag 11 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastoor R. Franken (samenzang)
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)
Een dik dankjewel!
Met veel plezier en dankbaarheid kijk ik terug op 28
juni, de dag waarop ik mijn 12½ jarig
priesterjubileum vierde. Wat hebt u allen mij een
geweldige dag bezorgd!
Het was fijn om door het gilde en de acolieten vanuit
de pastorie te worden opgehaald om samen met
mijn Indiase priestervrienden, pastoor Franken en
diaken Vogels in processie de volle, mooi versierde
St. Jan de Doperkerk binnen te gaan. Het was intens
druk op het priesterkoor met het koor Convocamus,
koster, acoliet en alle concelebranten, maar voor mij
was het echt top!!

Dorus Seuntiens

De viering verliep prima en velen hadden hieraan
een bijdrage. Eucharistie vier je niet in je eentje,
maar mag je delen met velen! Ik werd warm
toegesproken door bestuur, pastoor en één van mijn
Indiase vrienden.
Na de vendelgroet was het nog een hele drukte om
me te kunnen feliciteren in d’Ouw School. Velen van
u hebben mij tijdens de collecte of nadien in ‘de
steup’ bij de receptie bedolven onder hun gulle
gaven en goede wensen. Bij een volgend bezoek aan
India kan ik € 3313,84 besteden aan het weeshuis
en de oudere armen. Daar kan in mijn thuisland erg
veel voor gerealiseerd worden.
Van het bestuur mocht ik een bijdrage ontvangen
voor een reis naar Rome: “de Eeuwige Stad”.
Heel hartelijk dank voor het feest en het cadeau dat
u mij hebt geschonken. Houdoe en tot ziens!
Pater R.S. Malaka
In Memoriam Cor Borgers
Op 7 juli jl. werd in een volle kerk tijdens een mooie
viering afscheid genomen van onze oudste
kerkvrijwilliger. Cor werd 87 jaar en overleed na een
kort, maar heftig ziekbed. Zoals alom bekend was,
leefde hij niet alleen voor zijn gezin, maar zeker ook
voor de muziek. Hij kon er niet alleen uren over
praten, hij liet er ons via ‘zijn’ harmonie Cecilia nog
veel meer horen!
Sinds enkele jaren bezorgde Cor in zijn buurtje het
parochieblad. Hij vertelde me ooit dat hij indertijd
samen met Bert Aarts de huidige kerkbanken in de
kerk op maat had gemaakt. Een echte werker achter
de schermen dus. Hij zal niet alleen gemist worden
door zijn vrouw en kinderen, maar ook op zijn vaste
stekje in de kerk en uiteraard in de muziekwereld.
Cor rust in harmonie en vrede!
Alexa.
Vanaf 1 september is er iedere dinsdag om
9.00 uur H. Mis!

Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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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.

Muzikale winterviolen

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.

Wij gaan met z’n allen weer de donkere dagen in en
het wordt er ook niet kleuriger op. Toch doet de
harmonie er iets aan zodat u de zomerse kleuren
niet helemaal uit uw tuin hoeft te missen.

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

Op zaterdag 11 oktober gaan de muzikanten weer
de wijk in om deur aan deur de vele kleuren aan de
man/vrouw te brengen in de vorm van winterviolen.
En weet u wat nou leuk is, dat u voor € 5,= een hele
tray winterviolen krijgt in de kleur die u mooi vindt,
maar ook dat u de vereniging steunt.

Kijk ook eens op de website van de parochie:
www.christuskoningveldhoven.nl

Graag tot zaterdagmorgen 11 oktober, dan komen
wij graag vanaf 9.30 uur bij u aan de deur.
Harmonie Sint Cecilia

Parochieberichten:

Veldcompetitie BIO 1

Overleden:
† Cor Borgers, 87 jaar.
† Maria Sanders – de Haas, 78 jaar.
Pastores:

Wedstrijden BIO 1:

Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 040 - 78 78 923 b.g.g. ( 040 - 253 22 26

14 sept

Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,
( 040 – 205 13 50 b.g.g. ( 040 - 253 22 26

21 sept

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,-).

23 sept
28 sept
5 okt
12 okt

Tovido 1 – BIO 1
13.00u sportpark in Esch
BIO 1 – GEKO 1
12.15u sportpark de Heikant Oerle
BIO 1 – Korloo 1
20.00u sportpark de Heikant Oerle
Flash 1 – BIO 1
13.00u sportpark Jacobskamp den Dungen
Spoordonkse Girls – BIO 1
12.00u sportpark ’t Horstje Spoordonk
BIO 1 – Neca
13.00u sportpark de Heikant Oerle

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
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Het interview

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Gouden Huwelijksfeest
Piet en Zus van Herk
Hun verhaal over, familie, gezelligheid,
hobby's 'geven en nemen' en andere verhalen.
1964 was een trouwlustig jaar voor veel Oerse
echtparen. Vijftig jaar geleden gaven zij elkaar
het jawoord en beloofden zij er in 'voor en
tegenspoed' voor elkaar te zijn.
Op 2 september 1964 traden Piet van Herk en
Zus Roosen met elkaar in het huwelijk. Deze
maand vieren zij hun vijftig jarig
huwelijksfeest. In vijftig jaar kan er heel wat
gebeuren, eigenlijk teveel om op te noemen.
We hebben Piet en Zus van Herk gevraagd om
terug te blikken op hun mooie huwelijksjaren.
door: Annie vd Velden en Miranda van Vlerken

In 1964 traden de Beatles op in Nederland en was
heel Nederland in de ban van de allernieuwste dans:
de twist.
De jaren '50 en '60 zagen er in Oerle nog iets
behoudender uit. In Oerle stond de pastoor (Bless)
nog zeer hoog in aanzien, het Klooster stond toen
nog midden in de Oude Kerkstraat, er was nog een
jongens- en een meisjesschool en de meeste huizen
hadden nog geen verwarming. In die tijd zijn Piet en
Zus van Herk opgegroeid.
Zus Roosen
Wat de meeste mensen niet weten is dat Zus
Roosen eigenlijk Leny heet. Zij is geboren in 1938 in
Oerle en heeft er altijd gewoond. Zij is de jongste
dochter van Willem en Jana Roosen- Van Hout en
heeft 4 oudere broers. Zus: 'Toen ik geboren werd
vertelden onze jongens tegen iedereen dat hun
"Zusje" geboren was en vanaf dat moment noemt
iedereen mij Zus.' Ze lacht: 'Als je Leny zegt dan
reageer ik niet eens meer! Mijn ouderlijk huis staat
in de Oude Kerkstraat. Naast ons woonde mijn
broer. Ik had vroeger graag op een ander gewerkt,
maar dat ging niet omdat ons moeder ziek was.

Zus had
Anthuriums in
haar boeket.
Marleen Roosen
heeft het boeket
prachtig
nageschilderd
ter gelegenheid
van hun 50-jarig
huwelijk.

Opgroeien in soberheid
De jaren '50 en '60 stonden bekend om hun
burgerlijkheid. Zo vlak na de oorlog was het een tijd
van hard werken en sober leven. De overheid en de
kerk speelden een zeer belangrijke rol. Geleidelijk
aan deden de koelkast, wasmachine, telefoon,
televisie en auto hun intrede in de huishoudens en
het straatbeeld. Het was de tijd van Rock & Roll,
Elvis Presley en Marilyn Monroe. In de jaren '60
kwam de emancipatie op gang en kregen vrouwen
stemrecht.
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Zus heeft als coupeuse zelf ook heel wat trouwjurken
gemaakt.

Daarom werkte ik thuis, dan kon ik tegelijk voor ons
moeder zorgen. Er stond een naaimachine bij ons in
de woonkamer en daar deed ik allerlei naai- en
verstelwerk.'

Piet van Herk
Piet van Herk is geboren in 1940 en opgegroeid in
Hulsel. Zijn ouders kregen 13 kinderen waarvan er
twee al heel jong overleden. Piet: 'Van de elf
kinderen die overbleven leven er nu nog 6. Ik was
de 4e jongste van het stel. Toen ik 16 jaar was stierf
mijn moeder. Dat zijn toch wel gebeurtenissen die
veel indruk op je
maken en die
waarschijnlijk voor
een groot deel ook
mijn leven bepaald
hebben. Ik weet nog
heel goed dat ons
moeder altijd zei:
'Zorg er maar voor
dat je gauw
onderwijzer wordt.'
Met andere woorden:
dat is een
respectabele baan en
dan heb je verder
geen geldzorgen
want je verdient
Altijd tijd voor een feestje.
altijd goed. Vroeger
stonden beroepen als onderwijzer, pastoor, etc. zo
bekend. Ik ben geen onderwijzer geworden, hoor.
Maar ik ben in 1958 begonnen bij de Gemeente
Bladel en heb daarna bij een aantal andere
gemeentes gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld ook nog in
Den Haag gewerkt.
Dan moest ik om 6 uur opstaan, om 7 uur in de
trein zitten en dan was ik 's avonds om 19.00 uur
pas thuis. Veel later in 1992 ben ik zelf met een
adviesbureau begonnen en kon ik van huis uit
werken.'
Verkering
Zus vertelt: 'In onze tijd ging de jeugd vroeger op
zondagmiddag dansen in 't Wapen van Bladel. Daar
kwam de jeugd uit de hele regio bij elkaar. Daar
hebben wij elkaar ontmoet. Toen we twee jaar
verkering hadden is mijn moeder overleden.
Ik moest toen alleen voor ons vader zorgen en
daarom kwam Piet bij ons in huis wonen.
We zijn toen vrij snel getrouwd en in 1965 werd
onze dochter Adriënne geboren. Daarna is onze
René geboren, op de dag dat ik zelf jarig ben en een
paar jaar later kwam ons Dorien er nog bij.

Samen op de Zundapp naar Herenthals.

We hebben als gezin nog een hele tijd in de Oude
Kerkstraat gewoond, samen met opa. Maar
ongeveer 26 jaar geleden zijn we verhuisd naar de
Zandoerleseweg en daar wonen we nu nog steeds
met veel plezier. Ik heb nooit de behoefte gehad
ergens anders te wonen. Mijn opa vertelde vroeger
wel eens dat hij als negenjarig jongetje naar
Eindhoven ging en dat hij daar allemaal mensen in
de stad zag lopen en fietsen. Hij dacht dat die
mensen niet hoefden te werken en zei: "Daar ga ik
later ook wonen, want daar hoeven ze nooit te
werken!" Bij ons in Oerle zag hij dat de mensen
(veelal boeren) heel hard (fysiek) moesten werken.
En dat zag hij in de stad niet terug.'
Kleinkinderen
'Inmiddels zijn we opa en oma van zes gezonde
kleinkinderen en daar kunnen we enorm van
genieten, vult Piet aan. Toen de kinderen nog op de
basisschool zaten, kwamen ze iedere
maandagmiddag bij ons een broodje eten met
knakworst en die traditie zit er nog steeds in.' Zus:
'Ons Dorien komt van uit Vessem nog iedere
maandagmiddag met haar kinderen bij ons “een
broodje worst” eten. Voor die gezellige momenten
proberen wij altijd tijd vrij te maken. We proberen
regelmatig met het hele gezin een weekendje weg te
gaan. Ook onze kinderen en kleinkinderen genieten
daarvan.'
Gezelligheid
Piet: 'Vroeger vierden we graag carnaval met een
groep vrienden. En met de Kermis gingen we op
maandag altijd naar de Kers.
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Dat was een echte Oerse avond en altijd heel
gezellig. In die tijd kwam het bij ons ook wel eens
voor dat we na het stappen 's avonds laat nog vaak
ergens koffie gingen drinken en dan werden er
eieren gebakken. Maar daar bleef het niet bij, soms
kwamen er complete gebakken hanenbillen op tafel.
Het was altijd zo gezellig dat we bleven tot de
"Haon kraaide". '
Vakanties
'We gaan heel graag samen op vakantie. Vooral
Sicilië en de kust van Engeland zijn favoriet. Maar
we zijn ook in heel veel andere landen in Europa
geweest. Zo hebben we in Noorwegen ook een mooi
avontuur meegemaakt. We moesten de boot naar
Noorwegen hebben in Stavanger, maar die vertrok
100 kilometer verderop vanwege een storm. We
hebben dat net gehaald en kwamen midden in de
nacht aan. We hebben toen gevraagd of ze vanaf de
boot naar ons hotel konden bellen om door te
geven dat wij laat zouden arriveren. Toen we in het
pikkedonker aan land kwamen had ik geen idee hoe
ik de weg naar het hotel moest vinden. We zijn toen
naar het politiebureau gereden. Een van die
agenten was zo aardig ons te helpen. Hij stapte in
de auto en wij mochten achter hem aan naar het
hotel rijden.
Allebei fit
Piet: 'In een huwelijk moet je geven en nemen.
Vroeger was dat heel anders dan nu. Het is
belangrijk om elkaar de ruimte te geven, maar je
moet ook dingen samen doen, dan ga je
evenwichtig door het leven. Wij hebben ieder onze
eigen hobby's. We zijn nu vijftig jaar getrouwd en
het mooiste is, dat we nog steeds alle twee fit zijn.
Dat komt doordat we altijd actief zijn gebleven. Ik
ga nog steeds graag wielrennen en zus gaat
regelmatig wandelen. We gaan ook samen
zwemmen. Twee keer per week liggen we om 7 uur
in het zwembad. Ik werk graag in de tuin en we
gaan geregeld ergens op een terrasje zitten.'
Zus zegt tot slot: 'We hebben een druk sociaal
leven en genoeg hobby's, maar mijn kleinkinderen
zijn toch wel mijn grootste hobby!

Boeken ruilen

BOEKEN RUILEN — RUIL BOEKEN
Een nieuw initiatief in Oerle.
Wat gaan we doen?
Boeken ruilen, lezen, lenen in
Oerle
Nee, er komt geen bibliotheek.
Via een ledenavond van de KVB
willen we een flink aantal
boeken verzamelen, het "startkapitaal".
Die krijgen een plekje in de "Goei Kamer" van
d'Ouw School. Als het Dorpscentrum open is mag je
daar altijd binnen lopen.
Je kunt een boek meenemen en later terugbrengen.
Of een boek meenemen, lezen en niet
terugbrengen. Een boek van thuis meebrengen en
ruilen tegen een ander boek. Zomaar een boek
neerzetten zodat iemand anders het kan lezen.
Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat er altijd
iets te lezen valt.
Wat mag je achterlaten?
*
*
*
*

Boeken voor volwassenen.
Voorleesboeken.
Stripboeken
Tijdschriften

Natuurlijk is het leuk als alles
er netjes uit ziet.

Voor wie is het?
Voor alle volwassenen in Oerle en omgeving.
We willen dan ook de besturen van de verenigingen
die regelmatig in het Dorpscentrum bijeen komen
vragen hun leden hier op attent te maken.
Wanneer beginnen we?
Samen op vakantie in de prachtige Engelse streek
‘the Cotswold’.
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De start is op de ledenavond van de KVB op
15 september 2014.

Verslag TCO Kamp

Uitreiking prijs Crypto-puzzels

Stichting

Op vrijdag vertrokken we met auto’s naar
Zutendaal België, waar we door de modder aan
kwamen. We werden ontvangen door de oudste
tieners die al een dag eerder waren
aangekomen.
We zijn die dag naar een insectenmuseum geweest
en hebben door een blote voetenpad gelopen. Alle
paden waren kletsnat door de regen, we brachten
ook een bezoek aan de vlindertuin, maar helaas
waren er geen vlinders. Ik denk dat ze nog op
vakantie waren.

Tweede uitreiking prijs
deelnemers Crypto Oers
Er waren alweer 5 Crypto-puzzels verschenen in de
Koers van Oers en dus was het tijd om uit alle goede
inzenders van de afgelopen maanden een winnaar te
trekken.

De 2e dag werd iedereen om 8 uur wakker gemaakt
om te gaan survivallen, mountain boarden, klimmen
in een touwen parcours door de bomen, teamwork
opdracht en steppen. Dat was allemaal hartstikke
leuk. De frietkar stond klaar voor een lekker patatje
met snack. Hierna hebben we nog naar een
voorstelling gekeken over het zonnestelsel, waarna
een meneer ons nog wat meer uitleg gaf. Misschien
wel iets te veel uitleg! Daarna gingen we terug naar
het kampterrein waar we nog een avondspel hadden
en verwend werden met shoarma (gaat er altijd in
toch).
De 3e dag na maar enkele uurtjes geslapen te
hebben, vertrokken we na een stevig ontbijt met de
bus naar de grotten. We gingen met een lift
60 meter de grond in. We kregen daar uitleg van een
oude mijnwerker over het winnen van steenkool.
Terug aangekomen op het kampterrein stonden er
nog broodjes hamburgers en frikadellen klaar.
Rest ons nog de tenten en spullen in te pakken en
dan zit het er voor dit jaar weer op.
Iedereen bedankt voor het geweldige kamp, ik heb
er enorm van genoten.

Rob Fasen.
Deze keer werd een naamkaartje met de naam
Rob Fasen getrokken uit de vele naamkaartjes van
alle goede inzenders van de Crypto’s 6 t/m 10.
En dus heeft de redactie van de Koers afgelopen
vrijdag 29 augustus jl. een tegoedbon van
Oersgezellig uitgereikt aan de enigszins verbaasde
Rob. Wij verwachten dat de bon op korte termijn
goed besteed zal gaan worden door de gelukkige
prijswinnaar!
Rob, nogmaals van harte gefeliciteerd en ga vooral
door met puzzelen!

Groetjes Glenn

Meer foto’s op de binnenzijde van de achterkaft.
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Overpeinzingen
Tweewielerservice Bert van Eeten
www.fietsned.nl

Fietsenmaker nodig?

Op vakantie
Zelfs wanneer je niet meer een van de allerjongsten
bent kan het gebeuren dat je bepaalde dingen voor
het eerst in je leven doet.
Bij mij gebeurde dat kort geleden. Ik ging n.l. voor
de allereerste keer in mijn leven alleen een paar
dagen op vakantie.
Ja ja, hoor ik nu mensen denken, je bent toch zeker
al eens een paar dagen alleen naar die stacaravan
van je geweest! En ja dat klopt, maar die dagen
daar beschouwde ik toen en ook nu niet als een
echte vakantie, dat hoorde meer bij het
verwerkingsproces.
Maar dit keer ben ik echt op vakantie geweest.
Goed, ik heb het me wat gemakkelijk gemaakt, want
ik logeerde in het huis van mijn zoon terwijl die met
zijn gezin op vakantie was. En nee, het was niet om
daar op te passen en/of voor de plantjes te zorgen.
Het was echt omdat het mij toch iets plezieriger leek
dan alleen in een hotel te overnachten. Bovendien
had ik natuurlijk wel mijn hondje bij mij en toevallig
kun je niet in alle hotels terecht met een hond erbij.
Op maandagmorgen vertrok ik en ik bofte want voor
de week dat ik weg zou zijn werden een aantal zeer
fraaie dagen verwacht.
Dankzij mensen, die in de omgeving daar wonen,
heb ik een aantal heel leuke tips gekregen en dus
wandelde ik samen met mijn hond elke dag weer op
plaatsen die mij voordien helemaal onbekend waren.
Natuurlijk ken ik Nijmegen, de plaats waar ik
overnachtte, al een beetje, maar tijdens die
vakantiedagen kwam ik toch ook weer op plekjes in
die stad die ik nog niet eerder gezien had.
Enne … iemand ooit wel eens gehoord van het
plaatsje Leur? Nou ik voor deze vakantie niet hoor,
maar Leur blijkt een heerlijk landelijk plaatsje te zijn
met een prachtig bos waarin het verrukkelijk
wandelen is.

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.

Net trouwens als bij de Overasseltse vennen.
En niet te vergeten het plaatsje Bronkhorst, gelegen
in de gemeente Bronckhorst. Ja ja, je ziet het goed,
de plaatsnaam schrijf je zonder c en de gemeente
met een c.
In eerste instantie had ik me in het plaatsje vergist.
Ik stopte nl. in het plaatsje Baak (dat naar later
bleek wel onder de gemeente Bronckhorst valt),
maakte daar een wandeling langs de beek die
rondom het kasteel aldaar loopt en genoot daarna
van een kopje koffie op het terras
van het plaatselijke restaurantje.
Ook dit was iets dat ik voor de
eerste keer van mijn leven deed …
zomaar alleen op een terras een
kopje koffie drinken.
Van de eigenaar hoorde ik dat Bronkhorst zelf nog
een aantal kilometers verder lag. Net te ver om er te
voet heen te gaan en dus reed ik na de koffie verder
om dat plaatsje zelf te bewonderen.
Nou het was de moeite waard hoor. Een reuze
gezellig plaatsje, dat trouwens het kleinste stadje
van Nederland blijkt te zijn.
Prachtige mooie oude geveltjes en heel veel
gezellige terrasjes. Echt een toeristisch plekje, met
bovendien nog een leuke gelegenheid om een
plezierige wandeling te maken. Doordat het ook nog
eens prachtig weer was, was het daarom volop
genieten.
Nee, ik heb er dus geen spijt van dat ik ook deze
dingen nu eindelijk eens voor het eerst van mijn
leven heb gedaan. En ik ben er bijna zeker van dat
het in de toekomst wel vaker zal gaan gebeuren dat
ik de stoute schoenen aantrek en zomaar ergens
naar toe ga. Aanbevelenswaardig trouwens voor
iedereen, want heus ik heb een paar heerlijke dagen
gehad.
Thea.
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Opening Oers kermis

Concert Chant’Oers
Concert Chant’Oers met
Kupalje uit Wit Rusland.

Zaterdag 20 september
opening Oers kermis
Hallo jongens en meisjes,
Zaterdag 20 september a.s. is het weer zover dan
gaat de kermis in Oerle van start.
Samen met jullie willen we de kermis op een
feestelijke manier openen. Het zou leuk zijn als jullie
allemaal met een feestmutsje op komen.
Om 18.00 uur verzamelen we op het
grasveld naast de basisschool met alle Oerse
kinderen van de basisschool en peuterzaal en
natuurlijk jullie ouders.
Dan lopen we in optocht achter de harmonie aan
naar het kermisplein, waar we gezamenlijk de
kermis feestelijk gaan openen.
Voor alle kinderen die meelopen én de kermis mee
openen, is er een leuke kermisverrassing.

Tot zaterdag 20 september 18.00 uur op het
grasveld, wij rekenen op jullie !!
Openingscomité kermis 2014
De opening van de kermis wordt mogelijk gemaakt
door de Rabobank, Dorpsvereniging Oerle,
Harmonie St. Cecilia en Korfbalvereniging BIO.

Op donderdag 2 oktober geeft Chant’Oers een
concert samen met Kupalje uit Wit Rusland.
Het concert vindt plaats in de kerk van Oerle
en begint om 19.00 uur.
Kupalje is inmiddels een graag geziene gast en
verzorgt muziek op zeer hoog niveau. Al vele jaren
komen ze naar Nederland om met hun muziek geld
in te zamelen voor kwetsbare kinderen in hun land.
Tijden veranderen, ook in Wit Rusland. Kinderen en
jongeren, maar ook volwassenen met een
verstandelijke beperking wonen niet thuis. Er zijn
internaten, ver buiten het sociale leven. Maar er
kwam een kentering. Ouders willen de kinderen wel
thuis houden. Juridisch werd het mogelijk.
Echter er ontstonden ook vragen: Hoe moeten we
als ouders deze kinderen accepteren? Wat moeten
we doen en hoe? Is er aangepast onderwijs? Samen
met de Nederlandse Stichting ‘Pomosjtsj’, wat ‘hulp’
betekent, zet Kupalje zich in om hier daadwerkelijk
hulp te bieden.
Viktor Streljtsjenja (tenor) en Alexander
Krasnodubski (bariton) zijn solist aan de Grote
Staatsopera in Minsk. Beide zijn thuis in zowel opera
als volksliederen en hebben succesvolle optredens
achter de rug overal ter wereld, van China tot
Amerika. De muzikale begeleiding is van het hoogste
niveau. Tatjana Jeletskaja is een virtuoos cimbaliste,
de cimbaal is het Wit-Russische volksinstrument. Zij
speelt samen met de veelzijdige pianist Nicolai
Serdobov. Met zijn grote repertoire begeleidt hij
solisten, of dat nu zangers, blazers of violisten zijn.
Het repertoire omvat Russische en Italiaanse (volks)
liederen, licht populair klassiek, opera, filmmuziek,
dansen en potpourri’s.
Chant’Oers, het gemengd koor uit Oerle, telt
ongeveer 70 zingende leden. Ze staan onder leiding
van Jan Terpstra, met pianobegeleiding van Johan
Jansen. Natuurlijk zingt Chant’Oers ook enkele
nummers samen met Kupalje. Het belooft een
boeiend en veelzijdig concert te worden.
De toegang is gratis, maar natuurlijk krijgt u de
gelegenheid om een bijdrage te geven voor het
goede doel. De hele opbrengst gaat naar een project
voor kinderen in Wit Rusland, gecoördineerd door de
Stichting ‘Pomosjtsj’. Er blijft niets aan de strijkstok
hangen!
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Nieuw initiatief: BIJ ONS

Nieuw Veldhovens initiatief: BIJ ONS

(Oude) kaarsen gezocht

Dit najaar staan nog 2 edities gepland voor een
echte Veldhovense talkshow genaamd
BIJ ONS, dé huiskamer van Veldhoven.
De eerste is reeds op 7 september geweest.

Voor Stichting Een Nieuwe Start (ENS)
ben ik opzoek naar (oude) kaarsen in
allerlei vormen en maten. Deze
kaarsen worden omgesmolten en
vervolgens in een versierd kopje en
schoteltje gegoten voor de Stichting.

BIJ ONS, in de huiskamer van Veldhoven,
is een nieuw initiatief van SWOVE, Theater de
Schalm en Weekkrant de Ahrenberger.

Heeft u (oude) kaarsen bij u thuis liggen, waarvan u
denkt:’ ik doe er toch niks meer mee.’, dan ben ik
daar ontzettend blij mee.

BIJ ONS, in de huiskamer van Veldhoven,
is een gezellig, muzikaal en vooral informatief live
programma voor alle Veldhovenaren.

De kaarsen mogen ingeleverd worden bij:
Nicole van Selst
Oude Kerkstraat 34
5507 LC Veldhoven (Oerle)

Bij ONS, in de huiskamer van Veldhoven,
wordt gepresenteerd door Ria Bettgens en Henk
Hendrikx.

Hartelijke groet,
Nicole van Selst

BIJ ONS, in de huiskamer van Veldhoven,
ontvangt diverse bekende en minder bekende
gasten met een verhaal uit de Veldhovense wereld
van zorg en welzijn, kunst en cultuur, sport en vrije
tijd en economie en politiek.
We zien u graag!
BIJ ONS, in de huiskamer van Veldhoven!
Op 5 oktober en 2 november
In het Grand Café Theater De Schalm
van 11.15 tot 12.45 uur. De entree is gratis.
Meer informatie over de gasten staat tijdig in de
Weekkrant de Ahrenberger.
En op de sites: www.swove.nl, www.deschalm.com,
www.oproepveldhoven.nl, www.ahrenberger.nl.

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 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

De gespreksleiders BIJ ONS, Ria en Henk.
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DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

Gym en volksdansclub

Kermisprogramma

Kermisprogramma Oers Gezellig
Wij, de dames van “Vrouwen Komen Samen”
(voorheen de K.V.O.), hebben in onze vereniging
een gym clubje en een volksdansgroep. Hier is nog
plaats voor enkele nieuwe leden. Je hoeft geen lid te
zijn van onze vereniging om hier aan deel te nemen.
De gym is op woensdagmorgen van 9.00 uur tot
10.00 uur, het volksdansen is op maandag van
19.00 uur tot 20.00 uur.
Als je interesse hebt om een uurtje te ontspannen
kom dan een keertje kijken en meedoen.

Oers kermis komt er weer aan en wel van
19 t/m 23 september!
We hebben weer een leuk kermisprogramma voor
jullie klaar staan, met verschillende DJ’s, op zondag
de LIVE BAND DREAMCAST en op kermisdinsdag
wederom de OERSE AVOND met GRATIS BBQ, mede
verzorgd door Maarten van de Sande
Vleesproducties. Daarnaast verzorgen we op
maandag en dinsdag een GRATIS KERMISONTBIJT
en wordt er ook weer GEKAT OP Z’N OERS.

Groetjes ,
de dames van V.K.S.

Voor meer informatie of om op de hoogte te blijven
van het volledige kermisprogramma kunt u terecht
op onze facebookpagina:
www.facebook.com/oersgezellig1.
We zien jullie graag tijdens OERS KERMIS!

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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In memoriam: Cor Borgers

Kinderopvang in Oerle

Professionele kinderopvang in Oerle

Cor Borgers is een man die komt uit een gezin van
4 jongens en 3 meisjes. Hij is een zoon van één van
de oprichters van onze harmonie in 1907; toen nog
fanfare. Zijn vader is zelfs 5 jaar bestuurslid
geweest. Cor zal ongeveer in september/oktober
van 1944 de eerste oefeningen op een cornet zijn
begonnen. ”Je mocht erbij als je 1 boekje helemaal
kon doorspelen” heeft Cor weleens verteld.
Op 1 mei 1945 kwam Cor bij de fanfare als
muzikant. Na zijn diensttijd ging hij bugel blazen en
werd al snel de muzikant die de solopartijen mocht
blazen. Na de omschakeling van fanfare naar
harmonie in november 1979 ruilde Cor zijn bugel in
voor hoorn en daarna voor een bariton.
In 1957 is Cor getrouwd met Maria en zijn ze vlak
bij het ouderlijk huis gaan wonen, waar ze nu nog
steeds wonen. 3 Kinderen hebben ze grootgebracht
en zoals dat dan gaat, zijn ook alle kinderen bij de
fanfare / harmonie geweest. Vele muzikanten
hebben ook aan Cor te danken dat ze muziek
hebben kunnen en mogen leren. Nóg zijn er leden
bij de harmonie, die bij Cor aan de keukentafel de
eerste stappen in de muziek hebben gezet.
Naast de harmonie is Cor een van de oprichters en
organisatoren van het Veldhovens
Jeugdsolistenconcours. Bij zijn 40-jarig jubileum
heeft hij mede daardoor de Veldhovense
Cultuurmedaille mogen ontvangen. Op 5 februari
1995 is hij in zijn 50-tigste jubileumjaar vereerd met
een Koninklijke onderscheiding. Ook de
Alexanderband van Severinus had zijn hart gestolen,
want vanaf 1993 was hij met 7 andere muzikanten
begonnen, om het orkest muzikaal te ondersteunen.
Ivm zijn 70-tigste jaar bij de harmonie hadden wij
voor Cor een feestavond willen organiseren waar wij
hem een concert zouden geven en daarbij de
“Cor Borgers” trofee wilden overhandigen. Deze
trofee hebben wij in het leven geroepen om elk jaar
deze aan “het lid van het jaar” te overhandigen. Het
heeft allemaal anders moeten lopen. Wel heeft hij de
trofee nog kunnen zien.
Cor Borgers, 87 jaar en actief tot in zijn 70-tigste
jaar bij ONZE vereniging.
Cor… dank je wel !
Bestuur en leden van
Harmonie Sint Cecilia Oerle.
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Basisschool Sint Jan Baptist is sinds enkele jaren
een brede school. Dit omdat er naast onderwijs ook
kinderopvang in het pand aangeboden wordt.
Nummereen Kinderopvang verzorgt in de Sint Jan
Baptist dagopvang (kinderdagverblijf Duimelot), het
peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaal De
Tamboerijn) en buitenschoolse opvang (Clup Hasta
la Pasta).
Omdat de kinderopvang ín het schoolgebouw
gevestigd is, is er sprake van een warme
samenwerking tussen school en de kinderopvang.
Peuters en kleuters hebben geregeld samen een
activiteit. Voor peuters is dat een mooie gelegenheid
om laagdrempelig kennis te maken met hun
toekomstige klas of misschien zelfs leerkracht. En
voor kleuters is het fijn dat ze zich weer even ‘groot’
kunnen voelen. Ook voor de kinderen van de
buitenschoolse opvang (bso) is het prettig dat de
bso in school gevestigd is. Ze lopen, als de bel
gegaan is, zelf naar de bso-ruimte. Omdat er geen
vervoer nodig is gaat er geen tijd verloren en blijft
er zoveel mogelijk tijd over om lekker te spelen!
Vijf dagen per week geopend
Natuurlijk is het voor de kinderen het leukst als er,
op het moment dat zij komen spelen, veel
speelmaatjes zijn. Samen spelen en alles wat daarbij
komt kijken is immers een grote meerwaarde van de
professionele kinderopvang. Desalniettemin is de
opvang sowieso altijd vijf dagen per week geopend,
ongeacht het aantal kinderen dat op die dag komt
spelen. Dit betekent dat ouders uit Oerle van
maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 18.30 u terecht
kunnen voor opvang.
Graag een keer een vrijblijvende rondleiding? Of een
kennismakingsgesprek en/of een kostenberekening?
Neem gerust contact op! Nummereen Kinderopvang
is te bereiken via 0497 – 51 78 14 en
info@nummereen.com.
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Fysiotherapie nieuws

Nieuws van fysiotherapie Oerle
Fysiotherapie Oerle is gevestigd in d’Ouw
School aan de Oude Kerkstraat 18.
Sinds 1 april 2013 verzorgen wij in overleg met
de werkgroep Zorg in het dorp en met veel
plezier de fysiotherapie voor de inwoners van
Oerle. Uitgebreide informatie over wie wij zijn,
wat onze specialisaties zijn of waar onze
belangstelling ligt , kunt u terug vinden op de
website van onze hoofdvestiging,
www.heikant.nl
Per 1 juli is fysiotherapie Oerle uitgebreid met
Leendert Jan Tissink
Hij stelt zich voor:
Sinds juni 2014 werk ik als fysiotherapeut bij
Fysiotherapie Heikant, en ben zowel op de locatie in
Oerle als in de Heikant te vinden. Ik ben 25 jaar
geleden geboren in Eindhoven en heb ongeveer
15 jaar in Veldhoven gewoond. In mijn studententijd
ben ik in Tilburg gaan wonen en heb het daar tot op
de dag van vandaag prima naar mijn zin. Mijn
hobbies zijn fitness, snowboarden en het bezoeken
van festivals en feestjes met vrienden.
In 2007 ben ik gestart met de opleiding tot docent
lichamelijke opvoeding aan de sporthogeschool
(ALO) in Tilburg, waar ik in 2011 mijn diploma in
ontvangst heb mogen nemen. Tijdens mijn opleiding
kwam ik er achter dat mijn interesse voor de
medische vakken groter was dan voor het lesgeven.
Ook miste ik het persoonlijk kunnen begeleiden van
mensen om beter te leren bewegen. Ik heb daarom
de keuze gemaakt om direct door te gaan met
studeren. Begin 2014 ben ik afgestudeerd als
fysiotherapeut.
Als fysiotherapeut ben ik van alle markten thuis en
mede door mijn vooropleiding heb ik veel affiniteit
met sport en oefentherapie.

Binnen de praktijk houd ik me bezig met het
individueel begeleiden en behandelen van mensen
met allerlei gezondheidsproblemen. Daarnaast ben
ik regelmatig in de oefenzaal te vinden voor het
begeleiden van de Fysiofitness. Ik vind het erg leuk
om vanuit een actieve aanpak mensen van hun
klachten af te helpen of beter met de klacht om te
leren gaan. Als Fysiotherapeut ben je natuurlijk
nooit uitgeleerd! Ik heb daarom de ambitie om mij
in de toekomst nog te gaan specialiseren.
Ik nodig u van harte uit om eens een kijkje te
komen nemen in de praktijk. Tot ziens!
Fysiotherapie Oerle heeft de werktijden
uitgebreid.
Er kunnen nu afspraken gemaakt worden voor de
dinsdagmorgen
Michiel Knibbe
woensdagmidag
Leendert Jan Tissink,
donderdagochtend en Michiel Knibbe
vrijdagmiddag
Martin van Dam
We zijn bereikbaar voor Oerle op 2941974 of op
www.heikant.nl
Voor alle overige tijden kunt u een afspraak
maken op gezondheidscentrum Heikant,
Daar zijn de openingstijden als volgt:
Maandag
08.00-21.00
Dinsdag
08.00-18.00
Woensdag
08.00-20.00
Donderdag
08.00-21.00
Vrijdag
08.00-18.00
Voor de Heikant geldt telefoonnummer 2539665 of
www.heikant.n
En verder:
Van 6 tot 12 oktober is het de Veldhovense
sportweek.
Fysiotherapie Heikant/Oerle zal daaraan meedoen
met o.a mooie aanbiedingen op het gebied van de
fysiofitness.
Onze fysiofitness is voor alle leeftijden, maar ook
bijzonder geschikt voor 60-plussers door de
kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Onze
oudste deelnemer wordt komende maand 90 jaar!
In de volgende Koers meer informatie over het
belang van bewegen voor ouderen en over onze
fysiofitness.
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Oersmakelijk

Lasagne met salami en spinazie

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
Bereiden
Spinazie volgens gebruiksaanwijzing ontdooien.
Oven voorverwarmen op 225 °C of gasovenstand 5.
In kom melk, 300 ml water en inhoud zakje sausmix
goed doorroeren en ca. 3 minuten laten staan.
Tomaten wassen en in plakjes snijden. Laagje saus
in ovenschaal doen, daarop laagje lasagnebladen
leggen, laagje spinazie, laagje salami en tomaat. Dit
drie keer herhalen en met laagje saus eindigen.
Lasagne bestrooien met kaas en in midden van oven
in ca. 40 minuten gaar laten worden. Lekker met
groene salade.

Tijd:
20min bereiding
40min wachttijd
Ingrediënten
Voor 4 personen
1 pak spinazie à la crème (diepvries deelblokjes
350 ml melk
1 pak mix voor ovenlasagne napoletana (saus 98 g)
3 tomaten
125 g lasagnebladen (pak à 250 g)
200 g gesneden salami (vleeswaar)
100 g gemalen belegen kaas (zakje à 100 gr
Materialen
ovenschaal inhoud ca. 2 liter

Ik bedank Selma voor de mooie lieve woorden en
het doorgeven van de pollepel. Ik heb voor dit
recept gekozen omdat ons hele gezin dit erg lekker
vindt wat vrij uitzonderlijk is omdat onze zoon Deniz
normaal gesproken niet van traditionele lasagne
houdt en nu maar blijft vragen wanneer we weer
eens lasagne eten.
Bovendien is deze lasagne veel sneller klaar dan
gewone lasagne omdat je de saus niet hoeft te
koken en de smaak is veel sterker door de
aanwezigheid van de salami.

Ik wil de pollepel doorgeven aan
Lenny Reiningh, Feit 12.

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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Tiener4tieners weekend
Stichting

Zaterdag 5 juli tot zondag 6 juli hadden we
Tieners voor Tieners, de 4e jaars hadden het
kamp geregeld voor ons.
Toen we aankwamen stonden de wipe-out banen al
klaar, de tenten werden opgezet en toen begonnen
de spellen. Het regende, maar dat hield ons niet
tegen!

De Wipe-out banen staan al klaar voor gebruik...
Na een hele middag op de wipe-out banen te
hebben gestaan en nadat we hebben gegeten,
kleedden we ons om voor de paint party bij JOC.
Iedereen kreeg een tubetje met verf en na
5 minuutjes zat iedereen al helemaal onder.
Maar dat was nog niet alles. Je kon elke 10 minuten
naar het podium komen en dan werd je onder
gespoten met verf. Na een tijdje gingen de
blacklights aan en door de neon verf gaf alles licht.
Het was een geweldig feest en de wedstrijd
Nederland tegen Costa Rica kwam op beeld.
Natuurlijk heeft Nederland gewonnen en ging
iedereen weer helemaal blij naar het kamp.

Toen kwam de veel te
lange wacht rij voor de
douches, iedereen zat
helemaal onder de verf.
Midden in de nacht was
het nog heel gezellig
toen er een spannende
film op stond en we
gezellig rond het
kampvuur stonden te
kletsen. Tevens moesten
toen de snacks nog op.
Wachten bij de douches...
Iedereen zat met een
broodje in de hand gezellig bij elkaar.
Heel veel hebben we niet geslapen omdat we
wakker werden gemaakt met het wakker worden
lied van Jochem Myjer. De tenten waaiden bijna weg
door de harde wind met het afbreken. Toen werd er
nog gezellig gepeanut. Alles was al opgeruimd alle
tenten werden afgebroken en ingepakt. Daarna ging
iedereen naar huis toe.
By Lisa en Denise.

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079
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fractie@cda-veldhoven.nl

Aanmelding TCO

Oerse bedrijvengids

Stichting

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

Start van het 15e TCO seizoen
MELD JE NU AAN....
We staan alweer aan de vooravond van het nieuwe
TCO-seizoen dus de hoogste tijd om je aan te
melden, mocht je dit niet al gedaan hebben. Alleen
oude groep-8 leerlingen uit Oerle hebben schriftelijk
een uitnodiging ontvangen om lid te worden en de
huidige leden ontvangen een e-mail om lid te blijven
van het TCO.
Elk jaar dient er wel opnieuw te worden
ingeschreven. Ook Tieners die niet schriftelijk of via
e-mail benaderd worden, kunnen zich net als de
anderen via de TCO website (www.tcoerle.nl)
aanmelden.

In de menubalk op de homepage staat een kopje
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de
homepage van www.oerle.info.
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.
We betalen hier onder andere de hosting en het
onderhoud van de website van.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info
of redactie@koersvanoers.nl

Iedere tiener uit Oerle kan zich aanmelden maar
lees a.u.b. eerst de informatie, waaronder de
voorwaarden om lid te kunnen worden, op de
website goed door. Deze bevat ook altijd de laatste
informatie, dus houd deze dus steeds goed in de
gaten.
De inschrijvingstermijn is t/m
vrijdag 19 september 2014.
Stichting Tiener Comité Oerle
Kleine Vliet 2, 5507 PX, Veldhoven
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Elkaar helpen
Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Op de website van de Gemeente Veldhoven staat
onder de kop “Zorg en Welzijn” de nodige informatie
over veranderingen op het gebied van zorg,
jeugdzorg en hervorming passend onderwijs.
Hieronder staat de omschrijving zoals die door de
Gemeente gepubliceerd is op het gebied van zorg.
De toelichting op jeugdzorg en hervorming passend
onderwijs kunt u terug vinden op de website van de
Gemeente.

Elkaar helpen
Meedoen in de samenleving
Om goede zorg te kunnen blijven bieden aan
mensen die het echt nodig hebben, moet er iets
veranderen. Mensen moeten meer voor zichzelf en
voor elkaar zorgen. We moeten af van de gewoonte
om als eerste naar de overheid te kijken voor hulp.
De directe omgeving kan die hulp vaak even goed –
of zelfs beter – bieden.
Hulpverlening start voortaan bij de vraag wat
inwoners zelf kunnen. Niet meer bij wat zij niet
kunnen of waar zij ‘recht’ op hebben. Professionals
krijgen meer ruimte om ervoor te zorgen dat de
juiste hulp op het juiste moment wordt geboden.
Daarbij gaan zij kwetsbare inwoners helpen om zelf
het leven goed op de rit te krijgen. De gemeente
gaat ervoor zorgen dat de voorzieningen goed
georganiseerd zijn.
Wat gaat er in grote lijnen veranderen?
Andere toegang
Er komt andere toegang voor alle hulpvragen. U
kunt voor alle hulpvragen op meerdere plekken
terecht. U wordt op al deze plekken op dezelfde
manier geholpen. Bovendien krijgt u één
contactpersoon. Daardoor hoeft u maar één keer uw
gegevens te verstrekken. MEE Zuidoost Brabant
blijft in 2015 cliëntondersteuning geven aan mensen
met een beperking. Lees meer over de nieuwe
toegang
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Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
• Uitbreiding Wmo met nieuwe taken
De gemeente wordt per 1 januari 2015
verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met
een beperking of een chronische aandoening. Deze
taak wordt overgeheveld van de AWBZ naar de
Wmo. Daarnaast moet ook fors bezuinigd worden op
hulp bij het huishouden.
Lees meer over de veranderingen in de Wmo en
AWBZ
• Participatie vergroten van iedereen die kan
werken
Op 1 januari 2015 wordt de gemeente
verantwoordelijk voor re-integratie en participatie
van alle inwoners met een arbeidsbeperking. De
Participatiewet streeft ernaar om mensen die nu aan
de zijkant van de arbeidsmarkt staan meer kansen
te bieden op (regulier) werk. Of, als dat (nog) niet
kan, deze mensen meer kansen te bieden op andere
vormen van maatschappelijke participatie zoals
vrijwilligerswerk.
Het Participatieplein helpt inwoners, in het bijzonder
werkzoekenden met een uitkering, om mee te doen
in de maatschappij, als het (even) niet lukt om
betaald werk te doen. Het plein brengt vraag en
aanbod bij elkaar.

Toegang
Toegang voor hulpvragen
Als u straks extra ondersteuning nodig heeft, kunt u
op meerdere plekken terecht met uw vraag. U wordt
op al deze plekken op dezelfde manier geholpen, op
basis van de volgende uitgangspunten:
• u krijgt één contactpersoon
• u hoeft maar één keer uw gegevens te
verstrekken
• als u meerdere hulpvragen heeft, wordt er samen
met u een ondersteuningsplan opgesteld
• wat kunnen u en uw omgeving (familie, vrienden,
buren) zelf doen? De vraag naar eigen kracht
staat centraal
• er is meer maatwerk mogelijk
U hoeft dus niet meer voor verschillende vragen bij
verschillende loketten te zijn. Hoe deze nieuwe
toegang er precies uit komt te zien, is nog niet
bekend. De gemeente werkt in 2014 samen met
diverse partners aan een uitwerking van de plannen.
Het is wel duidelijk dat we bij iedere hulpvraag eerst
gaan kijken wat mensen zelf of met hulp van elkaar
kunnen.

Ondersteuning
In 2015 gaat de Wmo veranderen. De gemeente
krijgt er dan nieuwe taken bij, namelijk de
begeleiding van mensen met een beperking of een
chronische aandoening. Deze taak wordt
overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo.
Daarnaast moet de gemeente fors bezuinigen vooral
op de hulp bij het huishouden. De gemeente kan
deze taken straks niet meer op dezelfde manier aan
inwoners aanbieden en gaat de hulp daarom anders
organiseren. Het uitgangspunt is dat iedereen zo
lang mogelijk zelfstandig kan wonen en zoveel
mogelijk mee kan doen in de maatschappij. We
gaan ook beter kijken wat mensen zelf of met hulp
van elkaar kunnen.
Aanpak
De gemeente Veldhoven is in april 2014 samen met
de gemeenten Best en Oirschot een inkooptraject
gestart voor de nieuwe Wmo-taak begeleiding.
De gemeenten gaan samen met zorgaanbieders
bekijken hoe we met minder geld toch een
kwalitatief goed en ruim aanbod kunnen creëren.
Hierbij staan de hulpvraag en de eigen kracht van
inwoners en hun sociale omgeving centraal. Er
worden ook verbindingen gelegd tussen
verschillende doelgroepen en met lokale initiatieven
van bijvoorbeeld professionele welzijns- en
vrijwilligersorganisaties.
Hulp bij het huishouden
De gemeente heeft met zorgaanbieders overlegd en
afspraken gemaakt over de hulp bij het huishouden.
Doordat het Rijk 40% op deze hulp gaat bezuinigen,
kan de gemeente de hulp niet op dezelfde manier
aan inwoners blijven aanbieden. Daarom gaan we
onderdelen van deze hulp anders organiseren in
overleg met de mensen die ondersteuning nodig
hebben. Tijdens een keukentafelgesprek wordt een
ondersteuningsplan gemaakt. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan een was- en strijkservice
als onderdeel van het ondersteuningsarrangement.
Het arrangement kan daarnaast ook bestaan uit
resultaatgerichte afspraken met zorgaanbieders.
Wat gebeurt er met de AWBZ?
De AWBZ wordt vervangen door de Wet langdurige
zorg (Wlz). Deze nieuwe wet is er voor mensen die
niet meer thuis kunnen wonen, maar in een
instelling moeten verblijven.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

Taakverdeling gemeenten, zorgverzekeraars
en Rijksoverheid
De taakverdeling tussen gemeenten,
zorgverzekeraars en Rijksoverheid ziet er vanaf
2015 zo uit:
• Gemeenten: maatschappelijke ondersteuning
Deze ondersteuning is erop gericht dat inwoners
langer zelfstandig thuis kunnen wonen en mee
kunnen doen in de samenleving. Zoals begeleiding,
vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp
bij het huishouden.
• Zorgverzekeraars: medische zorg
Dit is lijfgebonden en medische zorg. Zoals
persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling
• Rijksoverheid: langdurige zorg met verblijf
Dit wordt geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz).
Aantekening Bestuur DorpsVereniging Oerle.
Wij gaan overleggen met de KBO of wij de komende
maanden een informatiemiddag en/of avond kunnen
organiseren om e.e.a. in Jip en Janneketaal door een
deskundige te laten toelichten.
Oerle, 27 aug. 2014
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Nieuwsoverzicht DVO

Met deze nieuwsbrief willen we u graag
informeren over de zaken die besproken
zijn tijdens de bestuursvergadering van
DorpsVereniging Oerle.
'Politieke Barometer': Naar aanleiding van het door
ons georganiseerde Verkiezingsdebat op 19 februari
waar alle politieke partijen vertegenwoordigd waren,
heeft DorpsVereniging Oerle een soort 'Politieke
Barometer' bedacht waar alle speerpunten van de
partijen op vermeld worden. Jaarlijks wordt bekeken
wat de partijen van hun beloftes hebben
waargemaakt. De burgemeester heeft het bord
bekeken en goedgekeurd. Op 9 september wordt het
verkiezingsbord gepresenteerd aan de
Gemeenteraad en alle fractievoorzitters krijgen een
exemplaar aangeboden. Ook de DorpsVereniging
krijgt een exemplaar. De burgemeester heeft
aangeboden de wissellijsten te verzorgen.
Beursvloer: Op 13 november vindt de jaarlijkse
Beursvloerplaats (=Ruil van diensten 'met gesloten
beurs'). Geïnteresseerden kunnen zich 6 weken van
tevoren aanmelden.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning: In het kader
van de veranderingen binnen de WMO is er een
beleidsplan opgesteld dat van 15 augustus tot 1
november ter inzage ligt. Kijk voor meer informatie
op oerle.info/nieuws
Appeltjes van Oranje: Aanmelden bij de organisatie,
onder voorwaarden, indien men genomineerd wordt
kan hierop ingeschreven worden. Misschien kunnen
we het project "wijkzuster" aanmelden, of de
DorpsVereniging zelf?
Buurtpreventie:op 9 juli jl. is er een bijeenkomst
geweest zonder aanwezigheid van de politie wel met
een vertegenwoordigster van de Gemeente.
Vergadering voor Verenigingen: Deze vindt plaats op
10 november a.s.
De volgende punten worden o.a. besproken:
- Banners voor verenigingen;
- Nieuwe aanvraagprocedure voor donaties
Rabobank;
- Informatie over hoe subsidies te verkrijgen en aan
te vragen zijn.
Nadere invulling van de vergadering volgt nog.
Verenigingen kunnen van te voren agendapunten/
vragen/opmerkingen insturen.
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Bewegwijzering: 'Oerle' en 'Zandoerle' op de nieuwe
rondweg. "Er komt de laatste tijd opvallend veel
vrachtverkeer door de kom van Oerle. De wijkagent
geeft een verklaring voor dit probleem: de
gemeente geeft een gewijzigde situatie door aan de
betreffende instanties, maar wanneer betrokkenen
hun navigatiesystemen niet aanpassen blijft dit
probleem bestaan.
De borden met vermelding van de plaatsnaam Oerle
zijn verwijderd. Er zijn mensen bij die dat jammer
vinden en daarom via de Koers van Oers een
voorstel doen voor een ludieke actie.
Ontwikkelingen Zorgcluster: Op 12 mei zijn de
bewoners van Oerle geïnformeerd, inmiddels zit de
werkgroep 'Zorg in 't Dorp' in het overlegorgaan
m.b.t. de ontwikkeling van het Zorgcluster. Er komt
beweging in onze richting. Er worden o.a.
gesprekken gevoerd over intramurale zorg. Het
huidige KI-gebouw wordt zo goed als zeker gesloopt
en vervangen door een gebouw in dezelfde stijl.
Momenteel vindt onderzoek naar asbest plaats.
Wandelpaden: De wandelpaden in Oerle zijn niet of
nauwelijks toegankelijk of versperd. Er zijn dus
minder mogelijkheden om te wandelen in Oerle. De
knooppuntenroutes blijven gehandhaafd.
Verkeerssituatie dorp:
Er wordt opgemerkt dat de belijning van het
Dorpsplein niet klopt, als men deze volgt komt men
'aan de verkeerde kant' uit. Dit is verwarrend. Ook
de veiligheid is in het geding, met name wanneer
grote groepen kinderen zich verzamelen of in of uit
een bus moeten stappen. De Wijkagent vertelt dat
weggebruikers moeten leren om zich anders te
gedragen en het plein anders gaan gebruiken. Hoe
meer 'obstakels' op de weg, hoe rustiger mensen
rijden.
Discussie: veiligheid Oude Kerkstraat ter hoogte van
de overgang van de oude naar de nieuwe situatie
(ter hoogte van de Berthastraat). Idee: tijdelijke
snelheidsmeter plaatsen.
De veiligheid van de fietsers ter hoogte van de
school heeft de aandacht van gemeente en politie en
zal in september nader bekeken worden. De
verkeerssituatie in de Vildersstraat is eveneens een
punt van aandacht. De bewoners zetten kliko's etc.
op eigen grond. Daar kan dus niet tegen opgetreden
worden.

Filmseizoen 2014-2015

1e FILMAVOND maandag 6 oktober 2014,
aanvang 19.30 uur in d’Ouw School

Wateroverlast centrum
Is de situatie met betrekking tot de wateroverlast in
het centrum van Oerle nog te verbeteren? De
situatie is echt onacceptabel en benadeelt bewoners.
Bovendien kan het tot onveilige situaties leiden.
DorpsVereniging Oerle adviseert alle bewoners
individueel een klacht in te dienen. Hoe vaker de
gemeente een melding krijgt, des te eerder wordt er
iets aan gedaan.
Mocht u graag een vergadering willen bijwonen dan
kan dat. De eerstvolgende openbare
bestuursvergadering is gepland op 15 december om
19.30 uur in d'Ouw School. We verzoeken u
rekening te houden met onderstaande regels:
1. U dient vooraf bij het secretariaat te melden, dat
u hierbij aanwezig wilt zijn. (dit i.v.m. de te
gebruiken ruimte in d’Ouw School.)
2. Vragen en of mededelingen dient u ook vooraf bij
het secretariaat te melden, zodat het bestuur
zich kan voorbereiden en eventueel antwoord kan
geven.
3. Bovenstaande mededelingen dienen uiterlijk
5 dagen vóór de vergadering gedaan te worden.
Zo mogelijk bij voorkeur via e-mail
dorpsvereniging@oerle.info
Wilt u op de hoogte blijven van onze
werkzaamheden en bent u nog geen lid? Vul dan
alsnog het aanmeldformulier in dat u kunt printen
via www.oerle.info. Want: Samen Staan We Sterk!
Laten we er samen voor Oerle iets moois van
maken.

Het volgende programma wordt gepresenteerd:
1. Filmjournaals en propaganda tijdens de Eerste
Wereldoorlog 1914-1918
2. Film gemaakt door Ad van Sambeek en

gedigitaliseerd door zoon Miel
"Vakantieprogramma 1969-1977"
De andere filmavonden zijn
gepland op:
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
1
5
2
2

november,
december,
januari,
februari en
maart met o.a.

Impressie 10 jaar Veldhovense Revue
GLOW Eindhoven 2013
WK Voetbal 1974
Musical “Met dank aan den Engelbewaarder” ter
gelegenheid van het 50-jarig priesterfeest van
Pastoor Gerrit Vekemans in 1993
“Markiezaat” natuurdocumentaire van het
Brabants Landschap (Mark Kapteijns)
Polygoon filmjournaal (1920-1940)
Chant’Oers Blues videoclip
Vakantieprogramma 1969-1979 (opnamen Ad
van Sambeek)
1963 in Beeld (= oprichtingsjaar KBO-Oerle)
Alleman (film/documentaire van Bert Haanstra)
Zeskamp in Oerle (1982 75 jaar St Cecilia & 1983
40 jaar RKVVO)
Tweede Wereldoorlog in kleur (1939-1940)

Met vriendelijke groet,
namens DorpsVereniging Oerle
Carla Schippers (voorzitter)
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Wijkzuster in Oerle

Een goeie buur, dat ben je zelf!
Buren zijn dichtbij en toch kennen we ze soms
niet of nauwelijks. Terwijl we elkaar heel
eenvoudig kunnen helpen. Iedereen kan wel
iets, en door elkaar met kleine dingen te
ondersteunen wordt het leven voor iedereen
gemakkelijker én een stuk leuker! Op 27
september is het ‘burendag’. Een dag om eens
extra stil te staan bij je buren en de buurt.
Misschien denk je bij burenhulp direct aan ouderen
of mensen die zorg nodig hebben. Maar ook voor
jongere mensen biedt burenhulp uitkomst. Denk aan
wat buren voor jou kunnen doen: eens oppassen op
je kat of hulp bij een hand- of breiwerkje. En die
handige buurman kan je vast helpen met een
timmerklus of je planten water geven als je weg
bent. En niet te vergeten: het geeft veel voldoening
om iets voor iemand te doen. Bovendien hoeven het
geen grote dingen te zijn: doe eens boodschappen
voor een zieke buurvrouw, drink een kop koffie
samen of veeg elkaars stoep schoon. Je zult zien dat
je er veel voor terug krijgt.
Een goeie buur: hoe ben je dat?
Alles draait om contact en aandacht voor de ander.
Houd rekening met elkaars levensritmes. Weet jij
waar de ander mee bezig is? Wat hem of haar dwars
zit? Is je buurvrouw eenzaam? Een buurtfeestje kan
een goed idee zijn om de stemming erin te krijgen.
Of gewoon een kop koffie op z’n tijd.
Ook heel nuttig en gezellig: steek samen de handen
uit de mouwen! Knap of ruim de buurt op. Tijdens
de komende burendag is er bijvoorbeeld een
zwerfvuilactie met koffie georganiseerd door
‘buurtvereniging Het Koppel’. Iedereen in de buurt
wordt daarbij betrokken.
Is er sprake van overlast of andere onvrede? Geef
het goede voorbeeld en werk samen met
bijvoorbeeld de woningcorporatie, buurtvereniging,
de wijkbrigadier of de gemeente om problemen
bespreekbaar te maken. Als je energie steekt in je
buurt, wordt het direct een stuk gezelliger en
veiliger.
Laat je helpen!
Zit je om hulp verlegen? Wees dan ook zo dapper
om die hulp te vragen, en om hulp aan te nemen als
deze wordt aangeboden. Denk niet dat je alles
alleen moet doen. Wellicht helpen familieleden of
vrienden je met veel zaken, maar vergeet niet dat
een goede buur ook veel voor jou kan betekenen.
Maak er gebruik van! Als we allemaal een beetje op
elkaar letten, wordt de wijk een stuk leefbaarder en
gezonder.
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Onze wijkzusters Berry de Lepper en
Vivian Olislagers dragen er graag aan bij. Ze zijn de
oren en ogen in de wijk en signaleren waar zorg en
hulp nodig is.
Een idee voor jouw buurt?
Heb je zin om er echt werk van te maken? Het
Oranje Fonds steunt ieder jaar ideeën om buurten
op te knappen of de contacten te verbeteren. Er is
een financiële bijdrage mogelijk tot €500, - Voor
2014 is het budget op, maar als u nu de plannen
maakt, kunt u het voor de volgende ronde indienen!
Meer informatie: www.burendag.nl
Koffie drinken met de wijkzuster
De wijkzusters van Oerle, Berry de Lepper en
Vivian Olislagers, zijn iedere woensdagochtend van
10.30 uur tot 11.30 uur in de ontmoetingsruimte in
d’Ouw School. Je bent van harte welkom voor een
kop koffie of thee. Het is er steeds erg gezellig en er
wordt volop gebuurt en gelachen. Bovendien bakt
Berry iedere week zelf een cake.
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).

Tennisweek TV de Korrel

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)

Tennisweek druk bezocht door
junioren van TV de Korrel!

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)

De zomervakantie begon sportief voor veel
junioren van TV de Korrel, TV Eresloch, WLTV
Waalre en kinderen van de Kempentraining.
Want zij namen deel aan de tennisweek van
14 (voor de jongsten van 16) t/m 18 juli jl. die
georganiseerd werd door Tennisopleiding
Lacroix.
In deze leerzame maar
vooral ook leuke week werd
getennist bij TV Eresloch in
Eersel en kwamen allerlei
onderdelen van het
tennisspel aan bod. Iedere
dag begonnen de tennissers
’s ochtends om 9.00 uur
met een warming-up.
Daarna werd meestal in
groepen met een eigen
trainer gewerkt aan een
specifiek onderdeel, zoals
bijvoorbeeld de service of
de backhand. Maar ook voor
Korrel-trainster
bewegingsvaardigheden is
Iris Mathijssen was ook
ruimschoots aandacht
van de partij!
geweest - wat hebben de
deelnemers moeten
springen en rennen! Ook is er aan de hand van
spelletjes aandacht besteed aan mentale vorming en
tactische, technische- en conditionele ontwikkeling.
Iedere dag werd er in het clubhuis van de
vereniging een lunch verzorgd die alle juniortennissers zich goed lieten smaken.

De jongste deelnemers aan het werk – o.a. Laurens
Groeneveld (l) en Oscar Varekamp (2e van l) van de
Korrel.

En vanaf ongeveer 13.00 uur ging het
trainingsprogramma verder, vaak met wedstrijdjes
waarbij steeds de aandacht op een ander
tennisaspect werd gelegd. Soms was er vóór het
einde van de dag, om 15.00 uur, ook nog tijd voor
een spel dat niets met tennis te maken had. Het
afsluiten van een trainingsdag gebeurde steeds op
dezelfde manier: met een cooling-down en
verschillende stretchoefeningen.
De kinderen van de Korrel gingen daarna met de
auto weer naar Veldhoven waar de meesten thuis
uiteindelijk toch wel wat spierpijn kregen door de
intensieve training!

Siegert de Jong in
actie tijdens een
oefening.
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Pas op voor babbeltrucs

•

•

Politie waarschuwt:
pas op voor babbeltrucs!
Berovingen en diefstallen door een babbeltruc
komen de laatste tijd steeds vaker voor, helaas
ook in Veldhoven. Bij de politie komen dan ook
geregeld meldingen en aangiften binnen.
Wat is een babbeltruc? Onbekenden bellen bij u aan
en gebruiken een mooie smoes om binnen te
komen. Vervolgens stelen zij geld of andere
waardevolle bezittingen. In sommige gevallen
gebeurt dit in combinatie met bedreiging of geweld.
De dieven doen zich soms ook voor als
meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een
glas water of een pen, terwijl een handlanger het
huis binnenglipt. Het gebeurt voornamelijk bij u
thuis aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet
dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer
behendig met hun smoezen.
Tips
De politie is alert op deze vorm van diefstal, maar
het begint bij u zelf. U kunt veel doen om te
voorkomen dat u het slachtoffer wordt van een
babbeltruc. Enkele tips:
• Kijk, voor u uw deur open doet, eerst wie heeft
aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u
het niet? Vraag dan eerst wie hij is en wat hij
komt doen. Vraag ook om legitimatiebewijzen.
Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
• Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten,
bijvoorbeeld met een deurketting of
kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw
deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur
staat zonder uw deur open te doen.
• Babbeltrucs vinden niet alleen ‘s avonds plaats.
Blijf ook overdag alert op mensen met verkeerde
bedoelingen.
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Dieven zijn er in alle vormen en maten. Ze
dragen vaak keurige pakken of nepuniformen.
Ook schattig ogende kinderen of moeders met
kleine kinderen kunt u niet per definitie
vertrouwen. Er zijn verhalen bekend van
kinderen die vragen of iemand wil meewerken
aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan
met geld en sieraden.
Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of
geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe
uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee
naar de deur. Tip: leg een klein geldbedrag bij de
voordeur neer voor een collectant.
Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet,
maar verwijs ze naar een openbaar toilet.
Wissel geen geld aan de deur.
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak
komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon
maakt een praatje met u, terwijl de andere uw
huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
Twijfelt u achteraf over de oprechtheid van een
bezoeker, of mist u goederen, bel dan 112 (als
de dader nog in de buurt is) of 0900-8844 en doe
altijd aangifte bij de politie.
Laat spullen staan die door de oplichters zijn
aangeraakt, zoals bijvoorbeeld een
sigarettenpeuk of het glas waaruit degene
gedronken heeft.

Jubileum HakHok

Jubileum jaarexpositie
“Het HakHok 2014”
“Natuurstenen beelden in `t bos”
Op zaterdag 13 en zondag 14 september 2014
van 11.00 uur tot 17.00 uur
“Het HakHok” organiseert voor de 10e keer, haar
jaarlijkse groepsexpositie en nodigt belangstellenden
van harte uit deze te komen bezoeken. Wij zijn er
trots op dat we wederom rond de honderd stenen
beelden kunnen tonen. Alle objecten zijn tussen
2004 en 2014 gecreëerd. Bezoekers kunnen
hierdoor een aardig beeld krijgen van de groei en
ontwikkeling van de leden van dit beeldhouwers
gilde.
In 10 jaar tijd is een klein particulier initiatief
uitgegroeid tot een volwaardig beeldhouwcollectief
waar ruim 40 beeldhouwers een inspirerende
werkplek hebben gevonden. “Het HakHok” is een
kring van zelfstandige steenkappers die vanuit
eenzelfde interesse te werk gaat. Het open atelier,
gelegen in een bosrijke omgeving, tussen
“Koningshof” en “Gendersteyn”, is voor allen een
bron van bezieling en creativiteit. Zowel ervaren
beeldhouwers als kappers die nog maar kortgeleden
hun 1e stappen op het beeldhouwpad hebben gezet,
nemen deel aan deze tentoonstelling.
De HakHok-jubileumexpositie, gaat onder alle
weersomstandigheden door.
In de beeldentuin kunnen bezoekers al wandelend
genieten van de uit steen gehouwen objecten.
De sculpturen zijn vervaardigd van uiteenlopende
soorten natuursteen, die afkomstig zijn uit alle delen
van de wereld.
Bij elk beeld wordt naast de titel en de maker, ook
de steensoort vermeld.

Bezoek aan de HakHok-expositie is gratis.
Het terrein is rolstoelvriendelijk. Voor mensen die
met aangepast vervoer komen, zijn er enkele
parkeerplaatsen gereserveerd. Ook fietsers kunnen
hun stalen ros neerzetten op hiervoor bestemde
plekken. Een andere (gratis) parkeergelegenheid
vindt men op loopafstand van Het HakHok, op het
bedrijfsterrein van Hurks. Volg hiervoor de
informatieborden. Parkeer niet in de bermen!
I.v.m. de kwetsbaarheid van de beelden kunnen
huisdieren niet toegelaten worden.
Tot ziens en vriendelijke groet namens
beeldhouwcollectief “Het HakHok”,
Toot van Dijk
Adres:
Locht 129 inrit 127
(bosweggetje)
5504 RM Veldhoven
na “Koningshof”
parkeerborden volgen.
Vanuit Eersel: na
“Gendersteyn” P links.
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70 jaar Market Garden
Landmacht ondersteunt herdenking
70 jaar Market Garden
Historische colonne stopt in Oerle
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Market
Garden heeft plaatsgevonden. Vanuit België
kwamen de Engelsen (het dertigste
legerkorps) Nederland binnen. Deze
historische route wordt nogmaals afgelegd.
De Koninklijke Landmacht levert de landmacht
een extra bijdrage aan de activiteiten, die van
12 tot 21 september plaatsvinden om de
bevrijding van het zuiden van het land te
vieren.
Langs de historische route herdenkt de
landmacht de gevallenen, legt ze bruggen,
organiseert wateroversteken en begeleidt
luchtlandingen.
Militairen van verschillende eenheden zetten
zich in voor de herdenking van Market Garden.
De coördinatie ligt bij 13e Gemechaniseerde
brigade uit Oirschot.
De landmacht ondersteunt een aantal
herdenkingsorganisaties, die dezelfde route als
70 jaar geleden afleggen met historische voertuigen,
door het begeleiden van de historische colonne
tijdens de route en het zorgen voor bergingssteun.
Ook bouwt men een Baileybrug in Son waar de
voertuigen overheen rijden. De voertuigen komen
uit verschillende landen en worden per boot en over
de weg vervoerd.
Programma herdenkingsorganisaties
Op 15 september start een herdenkingsroute van de
Liberation Task Force (LTF) die vanuit Weert naar
Lommel (België) trekken.
De dagen daarna doen ze de plaatsen Valkenswaard,
Waalre, Veldhoven, Oerle, Wintelre, Son, Grave,
Driel, Oss en Ede aan om uiteindelijk op zondag
21 september uit te komen in Nijmegen.
LTF is een Engelse herdenkingsorganisatie. LTF rijdt
de historische route met een 200-tal historische
voertuigen. De colonne van de LTF splitst zich
tijdens de route op om in de omgeving aan kleinere
lokale herdenkingen deel te nemen.

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
De Rekwisieten Commissie KL, een vereniging
gericht op historisch landmacht materieel, is
onderdeel van de colonne van de LTF.
Liberation Task Force
De totale historische colonne bestaat
uit honderden voertuigen.
Op dinsdag 16 september komt een
deel van deze colonne met oude
legervoertuigen (+/- 40 stuks) van de
Engelse organisatie Liberation Task
Force door Veldhoven en Oerle.
Bij de kerk in Oerle zal de colonne halt houden,
zoals ze dat 70 jaar geleden ook deden.
Bij de kerk en op het plein zullen de voertuigen
ongeveer 2 uur blijven staan.

De stopplaatsen in Oerle, het kerkplein en het
Pastoor Vekemansplein.
Een mooi moment om onze bevrijders opnieuw te
ontmoeten.
Iedereen is welkom.
Houdt er rekening mee dat op 16 september wegen
afgesloten kunnen zijn.
LTF rijdt de historische route met een 200-tal
historische voertuigen. De colonne van de LTF splitst
zich tijdens de route op om in de omgeving aan
kleinere lokale herdenkingen deel te nemen.

Sherman M4 A2 tank (28.614 kilo).
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Meer informatie over LTF vindt u op Facebook onder
‘XXX Corps 70’.

WK Poule prijzenregen

Prijzenregen voor deelnemers
WK-poule Koers van Oers
De Wereldkampioenschappen voetbal zijn inmiddels
al weer bijna 2 maanden voorbij maar toch was
Oerle weer heel even in de ban van de prestaties
van Memphis Depay, Suarez en Schweinsteiger.
Op zaterdagmiddag 23 augustus werden namelijk
28 deelnemers van de WK-poule van de Koers van
Oers verrast met een prijs gedoneerd door
ondernemers uit Oerle en omgeving.

De uitreiking gebeurde zeer vakkundig door
Martijn Antonis, geboren en getogen Oerlenaar en
jarenlang sterspeler van RKVVO 1. In dorpscentrum
d’Ouw School overhandigde hij aan de gelukkige
winnaars tegoedbonnen voor o.a. Restaurant
Oersgezellig, Zoo Veldhoven, Eetcafé de Kers, Adore
Beauté, het Dorpsgenot, de Schalm, Van der Sande
Vleesproducties en Restaurant Alegria maar ook
prachtige prijzenpakketten van o.a. Kapper Van der
Looy, Diner Café de Kempen en de Dorpsherberg.
De Stichting Koers van Oers bedankt alle
deelnemers aan de WK-poule van harte voor hun
deelname en steun. Ook danken wij alle lokale
ondernemers die zo royaal hun medewerking
hebben verleend aan het samenstellen van een
prijzenpot die zeker de moeite waard was!

De top 3; vlnr. Carlo Steijnen (3),
Karel Sanders (1) en Joris Loijen (2).
Hieronder een overzicht van de prijswinnaars:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Naam
Karel Sanders
Joris Loijen
Carlo Steijnen
Nicky van Herk
Alexander de Lepper
Bart Sanders
Tobias Kuiper
Louis van Vlerken
Ton Binnendijk
Meral de Jong
Wouter van Vlerken
Wil Huijbers
Bart van den Boogaard
Martin Flesch
Wim Luijkx
Marlene Snelders
Marlein van de Wiel
Garry Whitrick
Ine Loijen
Joep v.d. Velden
Michael ten Bloemendaal
Wil van Krieken
Stefan Dirks
Jens Flesch
Martijn Antonis
Stijn Sanders
Annie v.d. Velden
Jop van Gassel

Ronde winnaars:
Groepswedstrijden 1e ronde:
Groepswedstrijden 2e ronde:
Groepswedstrijden 3e ronde:
Finaleronde:

Punten
548
540
535
528
528
525
523
521
509
502
498
492
485
482
481
479
476
474
472
464
462
461
459
457
455
454
452
450

Ine Loijen
Hans Cuijlits
Marc Snelders
Nicky van Herk

Nogmaals iedereen bedankt en graag tot de
volgende poule!
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Hoe noem je een…?

Dikke dame in de lift

Spektakel

Koningin onder een tank

Plattelandsvrouwe

Non die uit een klooster komt

Nonaktief

Paling in een onderbroek

Interlokaal

Matroos met een bril

Briljantje

Achterwerk van een kip

Eitunnel

Vader en moeder olifant

Oliestel

Lam dat een plas doet

Lamstraal

Non die van de wc komt

Clarisse

Ijsberen die een kunstje doen

Koud kunstje

Moeder van een hond

Dogma

Ruzie tussen 3 pastoors

Mis met drie heren

Aanstaande moeder

Drama

Lesbisch crematorium?

Pottenbakkerij

Aandeel in munitie?

Knaleffect

Plasje van een gymleraar?

Gympies

Graaf zonder auto?

Loopgraaf

Twee schoonmoeders?

Combinatietang

Drol naast de wc?

Drukfout

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:

Steun de

Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
e-mail:
publicatiebord@koersvanoers.nl

en word donateur!
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 36, december 2003.

Van basisbaby naar brugwup
Enkele verhaaltjes van ‘oud’-leerlingen/
schoolverlaters van de basisschool St. Jan Baptist.

Wij zitten in de brugklas van het Sondervick College.
Het is nogal anders als vorig jaar. Je moet er vroeg
uit en dan met je (zware) boekentas naar school.
Daar heb je allemaal verschillende leraren en
lokalen. Je krijgt een paar nieuwe vakken dat zijn:
Frans, techniek, biologie en mentorlessen. Wij
vinden tekenen en techniek de leukste vakken. Je
hebt een grote en een kleine pauze, wij gaan dan
meestal naar de aula. Daar is het KEI gezellig. We
eten daar wat, en dan gaan we weer naar de
volgende les. Op het einde van de dag fiets je dan
weer naar huis. Daar moet je huiswerk maken en je
hebt minder tijd om af te spreken.
Van: Marri en Carina de Kort
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Senioren onnodig 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 is 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 van 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.

Seniorenkeuring rijbewijs

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op
het afspraakspreekuur d.d. 15 september en
29 september van Dr. C.J. Swijgers, in Dorpshuis
D'n Bond, Rapportstraat 29. Deze arts beschikt over
brede ervaring in de gezondheidszorg en de
ouderengeneeskunde. U kunt bij hem ook terecht
voor een uitgebreide keuring, een zgn.
seniorenconsult, second opinion of een check-up.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens
kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere
mogelijkheden in de regio waaronder Waalre, Eersel
en Casteren.
Tarief: € 29,50 voor de B/E keuring en € 52,50 voor
chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Automobilisten die behoefte hebben aan een
rijvaardigheidstraining kunnen zich opgeven via
Regelzorg. Het verkeer is tenslotte toegenomen en
de regelgeving uitgebreid.
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Oppasadres gezocht!

Win kaarten van Theater de Schalm

Ik ben Meral de Jong en inmiddels alweer 14 jaar.
Voor alle peuters en kleuters in Oerle ben ik
beschikbaar als oppas. Dit jaar heb ik weer geholpen
bij Boergondisch Oers en het Vakantieprogramma
dus de meeste kinderen kennen me wel.
Kun jij/kunnen jullie een gezellige oppas gebruiken?
Laat dan alsjeblieft iets weten; mijn mobiele
nummer is 06 - 81788033.

Wil jij naar ‘Vaar mee met de kleine
kapitein’ op maandag 20 oktober om
14.30 uur in Theater de Schalm?
De Koers van Oers is deze keer een samenwerking
aangegaan met Theater de Schalm wat betreft de
kleurplaat. De bijbehorende prijzen worden dan ook
door Theater de Schalm uitgedeeld.
Kleur de kleurplaat op de rechtse pagina dan zo
mooi mogelijk in, zet je gegevens er op en lever
hem in bij:
• de kassa van Theater de Schalm
(ma-za 10.30 uur -14.30 uur)
• de gele brievenbus naast de ingang van het
Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18.
Inleveren kan tot en met 30 september 2014.
Op 1 oktober wordt de winnaar door Theater de
Schalm gebeld. Op maandag 20 oktober ontvangen
wij de winnaar graag in ons theater voor de
uitreiking van de kaartjes en een fotomoment.
Over ‘Vaar mee met de kleine kapitein’
De kleine kapitein gaat over een jongen die op zoek
gaat naar dat Eiland van Groot en Groei, samen met
zijn vrienden dikke druif, bange Toontje en Marinka.
Een grijze schipper vertelt hoe ooit een kleine
kapitein een boot heeft gemaakt van alle spullen die
hij vond: de Nooitlek. En terwijl hij vertelt begint hij
een boot te maken van alles wat er tijdens de storm
is aangespoeld: stukken hout, een kist, een stuk van
een bed, een oude emmer. De kinderen gaan hem
helpen. Dit is het begin van een groot avontuur.
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Op maandag 20 oktober om 14.30 uur.
Ook te zien in De Schalm:
- vrijdag 24 oktober 2014, 15.00/19.00 uur
Kinderen voor Kinderen (5+)
- maandag 22 december 2014, 10.30/13.30 uur
Dirk Scheele (2+)
- vrijdag 2 januari 2015, 14.30 uur
Arthur De Musical (5+)
- zaterdag 3 januari 2014, 13.00/15.30 uur
Sneeuwwitje De Musical (4+)

Zie je in Theater de Schalm!

34

Naam: ………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………

Wil jij 4 vrijkaarten winnen?
Inleveren kan tot en met 30 september 2014 aan de kassa van Theater de Schalm of
in de gele brievenbus, die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt
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November

2014

23

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

24

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

26

VKS: sinterklaasavond

September
12
Ophalen groene kliko en plastic
13 + 14
Jubileum jaarexpositie het HakHok
15
KVB: Ledenavond
16
Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u
18
KBO: 17.30u uit eten bij de
Oude Garage

December

20
Chemokar 8.30u - 10.00u
20
18.00u Opening kermis
20 t/m 23 Kermis in Oerle
23
VKS: Kienen
26
Ophalen groene kliko en plastic
27
Ophalen oud papier
28
Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u
Oktober
2
4

Chant’Oers: Concert met Kupalje
Koers van Oers / BIO: Boekenmarkt en
kledingmarkt in d’Ouw School 11u - 17u

6
6

KVB: Wol vilten
KBO: Filmavond 19.30 uur
(voor iedere Oerlenaar)

10
11
12
14
15

Ophalen groene kliko en plastic
Harmonie: actie winterviolen
TCO: pretpark Phantasialand
KBO: 17.30u uit eten bij de Wok
VKS: Gezellige avond

20
24
25
26

KVB: De vrolijke noot
Ophalen groene kliko en plastic
Ophalen oud papier
Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u

29

VKS: Bowlen bij Flying Bowling

November
3
KVB: VKS-avond
3
KBO: Filmavond 19.30 uur
(voor iedere Oerlenaar)
7

Ophalen groene kliko en plastic

10

18

DVO: Vergadering met verenigingen in
d’Ouw School om 20.00u
Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u
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

18

36

1
5

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

8

KVB: Kerst doe-avond

10

KBO: Kerstviering

15

KVB: Kerstviering

15

DVO: 19.30u openbare vergadering

17

VKS: Kerststukjes maken

19

Ophalen groene kliko en plastic

22

VKS: Kerstviering

27

Ophalen oud papier (bebouwde kom)

28

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

2015
Januari
2
25

TCO: Activiteitenmiddag
TCO: Dag in de sneeuw (of 1 februari)

Februari
1
20

TCO: Dag in de sneeuw (of 25 januari)
TCO: Voorjaarsactiviteit

Maart
27

TCO: Informatieavond Braderie

April
12

TCO: Braderie

Mei
30

TCO: Verrassingsactiviteit

Juni
5+6

Boergondisch Oers

Juli
11 + 12

TCO: Tieners4Tieners weekend

Augustus
21 - 23

TCO: Bivak

September
5
TCO: Afsluiting

De volgende kopijdatum is

30 september 2014

Foto impressie Bivak Tiener Comité Oerle (TCO)

