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Vraag en aanbod

Kerstconcert in de kerk
g
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Kerstmuziek in de kerk van Oerle

Gezocht
Ik ben op zoek naar een gepensioneerde man die
het leuk vindt om mijn plaats en tuin rond mijn huis
te onderhouden.
Jeroen van Eerd
( 06-53121028
-=*=-

Ruilwoning gezocht
Wij zijn Ciel en Jolanda Snelders-Timmermans en
zijn op zoek naar een ruilwoning in Veldhoven/Oerle.
Wij hebben het er zelf met de woningbouw (Thuis)
over gehad en die vertelde tegen ons dat het goed
was om zelf op zoek te gaan. Vandaar dat we via de
Koers van Oers op zoek zijn naar een ruilwoning.
Het liefst een 55+ woning of een andere woning.
We huren op dit moment een semi bungalow en de
huur is € 545,78.
We zijn te bereiken via email op
jolanda.timmermans@outlook.com
Ook kun je informatie over woningruil vinden op:
https://www.mijn-thuis.nl/Ik-wil-huren/Woningruil/
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Harmonie Sint Cecilia verzorgt ook dit jaar een
kerstconcert in de Sint-Jan de Doperkerk in Oerle.
Op zondag 20 december wordt een sfeervol en
afwisselend programma neergezet door het
leerlingenorkest en de harmonie. Van mooie
luistermuziek tot de traditionele kerstliederen die
men kan meezingen. Onder leiding van dirigent
Johan Smeulders begint het concert om 14.00 uur
en de entree is gratis.
Na afloop kan men aansluitend in Dorpscentrum
d’Ouw School, het kerstgevoel verder beleven, want
Wouter de Winne weet met de slagwerkgroep van
Sint Cecilia op een verrassende manier een fijne
sfeer te creëren. Dit allemaal in een wat informelere
zin.
U bent allemaal van harte welkom.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

KOM! Kunst om Oerse Molen
KOM! Kunst Om Molen is een wandeling vol
kunst. In het buitengebied van Oerle
(Veldhoven) ligt het idyllische wandeltraject
KOM! Rond kerst, van 25 december tot en met
3 januari, exposeren hier op drie locaties
dertien kunstenaars hun werk. Een mooie
traditie. De Oerse molen staat als landmark in
het centrum van de wandeling.
Drie kunstzinnige locaties
De wandeling KOM! loopt langs drie kunstzinnige
locaties. Je wandelt door akkerland en langs
bosranden. Hij is zo’n 5 tot 8 km lang, je kunt je
eigen route uitstippelen. Trek wel stevige
wandelschoenen aan, want je loopt soms over
drassige zandwegen. KOM! is een initiatief van
Vaaggrond, Atelier Le Vent des Forêts en Atelier
Hoogeind Keramiek. De wandeling is zo
samengesteld, dat je er een dagje uit van kunt
maken.
• Vaaggrond is een coöperatief
kunstenaarsgenootschap in het buitengebied van
Veldhoven. Het genootschap exposeert
traditiegetrouw in een bostuin. Allen zijn op zoek
naar hedendaagse vormgeving. Professionals die
een persoonlijk handschrift ontwikkelen. Zij laten
zich daarbij inspireren door de lokale cultuur en
winterse natuur. Samen tillen zij iedere jaarwisseling
een unieke gebeurtenis van de grond. Vaaggrond
bevraagt en lokt discussies uit. Vertrouwd, maar ook
bevreemdend. Een plaats waar u rond de
buitenhaard gesprekken aan kunt gaan.
Ontmoetingen die tot bezinning leiden. Dagelijks
rondleiding om 11.30, 13.00 en 15.00 uur.
Info: www.vaaggrond.nl . De expositie is te
bezichtigen van 25 december tot en met 3 januari
2016 aan de Kleine Vliet 1d, Veldhoven (Oerle).
Gratis Wifi.
• Atelier Le Vent des Forêts, hier werken Guus en
Riek Wouters. Guus met sculpturen van
verschillende natuurlijke materialen, zoals steen en
hout. Riek met haar schilderijen. Haar werk is de
ene keer figuratief, dan toont zij vooral de
menselijke maat met een kleurrijke noot.

De andere keer schildert zij juist abstract en
ingetogen: geen herkenbaar beeld, maar eerder een
sfeer die ruimte laat voor een eigen invulling en
beleving. Beide kunstenaars laten zich inspireren
door de natuur, met haar onbeheersbare krachten
en ondefinieerbare vormen.
Info: www.riekenguus.nl
De expositie is te
bezichtigen van 25
december tot en met 3
januari 2016 aan de
Kerkheide 4, te Wintelre.

• Atelier Hoogeind Keramiek, met keramisch
werk van Jeske Snoeren. Zij maakt abstracte of
figuratieve objecten, geïnspireerd door de wereld om
haar heen. Haar werk ontstaat meestal associatief.
Ze experimenteert en is op zoek naar nieuwe
vormen. Op haar ontdekkingstocht, waar het
materiaal zich gaandeweg in haar handen vormt,
ontstaat er een gelaagdheid in haar werk, die in
eerste instantie niet zichtbaar is, maar na
aandachtige beschouwing kan verrassen. De titel
kan verwijzen naar die gelaagdheid en vormt dan
ook een wezenlijk onderdeel van het werk.
Info: http://hoogeindkeramiek.webklik.nl. De
expositie is te bezichtigen van 26 december tot en
met 3 januari 2016 aan Hoogeind 24, Veldhoven
(Oerle).
KOM! Kunst Om Molen is open van
25 december 2015 t/m 3 januari 2016.
Iedere dag tussen 11.00 en 17.00 uur. Let op, de
openingstijden van de verschillende locaties sluiten
niet volledig op elkaar aan. Bij alle locaties is de
wandeling KOM! gratis verkrijgbaar. Of te
downloaden via www.oerle.info.
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 19 december:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
R. Franken
24 december: Kerstmis
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(The Unity)
25 december:
11.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Convocamus)
Tijdens de kerstdagen is de collecte bestemd voor
St. Pastoor Vekemansfonds!

Concert met Alexanderband
Op zaterdagmiddag 12 december om 14.30 uur
verzorgt de overbekende Alexander-band weer een
geanimeerd kerstconcert voor jong en oud in de
St. Jan de Doperkerk. U wordt van harte en
vrijblijvend uitgenodigd om samen met deze vrolijke
muzikanten mee te genieten!
Kerstconcert met harmonie St. Cecilia
Op zondagmiddag 20 december om 14.00 uur start
het kerstconcert van onze harmonie. Deze musici
staan jaarlijks weer garant voor een mooie middag
met de juiste klanken en een prettige sfeer in een
kerk met een fijne akoestiek. Wees welkom!
Kerstloop in Loon op Zand
Op zondag 20 december vanaf 18.00 uur is er een
kerstloop voor het hele gezin. Deze wordt gehouden
in Loon op Zand ten bate van een project van Pater
Malaka voor de weeskinderen van het St. Joseph’s
Children’s Home. Velen zetten zich in om deze
avond te laten slagen. Deze avond is ook een
aanrader voor het hele gezin. Kijk op YouTube met
trefwoord: Kerstloop voor info.

31 december: Oudjaar
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(The Unity) = de laatste keer!
Zaterdag 2 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Convocamus)
Zaterdag 9 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
R. Franken
Zaterdag 16 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
R. Franken (Amice)
Zaterdag 23 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
W. Jenniskens
Zaterdag 30 januari: géén viering in onze kerk!
Zondag 31 januari:
11.00 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in
Christus Koningkerk met alle pastores
(Meerveldhoven)

Parochieberichten:
Pastoraal team:
Pastoor R. Franken, Kapelstraat Zuid 18
(040 – 303 07 60
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,
( 040 – 205 13 50
Pastor W. Jenniskens, Lange Kruisweg 7
( 040 – 253 26 15
Myriam Schoutsen, pastoraal werker,
p/a Blaarthemseweg 18
( 06 – 10 05 77 80
KerkWijkCentrum: in de sacristie: op dinsdag
van 9.30 - 10.30 uur. Gesloten tijdens uitvaart!
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, ( 040 – 205 12 02
(tijdens openingsuren) Iedere dinsdagochtend om
9.00 uur Eucharistieviering.
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl
Melding van bediening of overlijden:
06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Misintenties kunnen met naam + datum en
afzender in een gesloten envelop worden
doorgegeven bij:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205 24 80 of op dinsdagochtend bij het
kerkwijkcentrum.
Nieuwe parochianen:
kunnen zich melden via het kerkwijkcentrum, per
mail (zie boven) of bij Mia van den Wildenberg,
040 – 205 25 47.
Website: http://www.christuskoningveldhoven.nl
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Einde van The Unity
Met Oudjaar zal Frans Loots
voor het laatst zijn dirigentpen
opnemen om zijn a capella
koor te leiden. Volgens de
vrijwilligerslijst van de parochie is Frans al 38 jaar
als dirigent actief voor The Unity.
Na het kinderkoor ‘de St. Jannekes’ was The Unity
voor de jeugd van middelbare schoolleeftijd (en wat
ouder) een logische keuze. Met veel plezier stond
Frans steeds weer voor zijn jeugdige zangers,
zangeressen, toetsenisten en drummer. Het koor
kende een eigen muziekcommissie en zocht de
teksten en repertoire bij het thema van de viering
uit en stelde de eigen boekjes samen.
Er was helaas geen kinderkoor meer en dus van een
doorstroming van de zingende jeugd was geen
sprake meer. The Unity was zo’n hechte groep zodat
men ook als volwassene aanbleef en de term
‘jongerenkoor’ eigenlijk niet meer zo bij de groep
paste. Het koor overleefde zelfs het afscheid van de
toetsenist en ging met Frans op zoek naar ander
repertoire, waarbij zij zonder ondersteuning van een
instrument toch konden blijven zingen. De vele
veranderingen die in de nabije toekomst staan te
wachten en de gezondheid van Frans hebben tot het
besluit geleid om met Oudjaar definitief als koor in
de eigen kerk te stoppen. Parochianen en vooral de
Severinusbezoekers zullen hen gaan missen.
Bedankt Frans en The Unity voor de vele muzikale
jaren!
Alexa

Tottumet viert 1ste lustrum
Tottumet een muziektheater gezelschap uit
Oerle en Wintelre viert haar eerste lustrum.
De groep bestaat inmidddels uit 15 personen en
heeft voor deze feestelijke periode een aantal leuke
evenementen op haar agenda staan.
Op 24 Oktober was Tottumet te bewonderen in de
Hofnar te Valkenswaard.met
Blazersensemble Exprezzo uit Leende in de show
"Here we are" met gastoptredens van oa Astrid
Baggermans, Stephan Beerends en Tottumet.
Mooier kan een lustrumjaar toch niet geopend
worden dachten we zo.
Het lustrumprogramma bestaat verder uit het
deelnemen aan het Dickensfestijn in Wintelre in
december 2015 en een eigen productie in het najaar
van 2016.
Voor deze productie zal onze muzikaal leider Dennis
Janssen worden bijgestaan door een ervaren
regisseur. Het wordt een liedjesprogramma met het
thema "onderweg". De nummers zijn zorgvuldig
gekozen en gaan over ontmoeten , wachten op
geliefden en afscheid , verdriet en geluk. Dit alles
speelt zich af in de hal van Airport Eindhoven.
Voor dit unieke project is Tottumet op zoek naar
versterking en zou zij graag enkele bassen, tenoren
en alten willen verwelkomen. Het is ook mogelijk
alleen aan dit project mee te doen.
Dus houd je van zingen en performen en zou je qua
leeftijd een auto mogen besturen en ben je
donderdagavond vrij dan ben je van harte welkom
op een van onze instroomdagen.
Bel of mail
06-34825832 of tottumetwintelre@gmail.com

De juiste sfeer voor elke gelegenheid!
Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur.

Graag tot ziens bij
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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Het interview
Regio De Kempen
06 - 2184 8165

DE MOBIELE FIETSENMAKER
VOOR
FIETSACCU-SERVICE
TESTEN e/o REVISEREN

VOOR
FIETS-OMBOUW
NAAR ELEKTRISCH

VOOR
Service en onderhoud van
rollators, rolstoelen,
gewone en elektrische fietsen

VOOR
bij u aan huis of op het werk.
u hoeft geen lid te zijn.

BERT VAN EETEN

Gouden paar Tina en Rinus Hazenberg
De vonk sloeg over op de kermis in
Westerhoven op 31 mei 1964. Binnen
anderhalf jaar stonden ze als echtpaar voor het
altaar in de kerk van Bergeijk. Onlangs vierden
Rinus (69) en Tina (68) Hazenberg hun gouden
bruiloft. Maar waarom was Rinus de grote
afwezige op de familiefoto die werd gemaakt
toen zijn ouders hun zilveren bruiloft vierden?
Door Ad Adriaans

Tina is geboren en getogen in Bergeijk. Ze kwam als
oudste dochter ter wereld in een gezin met zes
kinderen. “Het was hard werken thuis. Als ik
thuiskwam van school stond er een pan aardappelen
klaar om te schillen. Het runnen van een huishouden
heb ik thuis geleerd.” Na het doorlopen van de
huishoudschool werkte Tina enkele jaren voor Philips
in Valkenswaard en bij de sigarenfabriek van
Willem II.
Café
Rinus zat tot zijn tiende jaar op de lagere school in
Meerveldhoven. “We hadden thuis een café aan het
Mariaplein. Toen ik tien jaar was, verruilde mijn
vader het café in Meerveldhoven voor het café aan
de Oude Kerkstraat in Oerle. In 1962 verkocht hij
het café en bouwde mijn vader een huis in de
Paleisstraat.” Iets dat niet veel Oerlenaren zullen
weten is dat er rond 1959 aan de Scherpenering
naar olie is geboord.
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06 - 2184 8165

bertvaneeten.fietsned@gmail.com

“Ruim een jaar werd er door Amerikanen gewerkt.
Elke avond bezochten ze ons café. De groep
buitenlanders had een grote aantrekkingskracht op
jongedames. Mijn vader was heel blij met deze
klandizie. Ook de toenmalige fanfare van Oerle was
in die periode thuis in het café. Achter de kroeg
stond toen nog een kiosk waarop de fanfare
optredens verzorgde”, herinnert Rinus zich nog.
Foto
Rinus komt uit een groot gezin. Hij is de jongste uit
een gezin met maar liefst twaalf kinderen. “Ik scheel
26 jaar met mijn oudste broer die inmiddels
overleden is. Ik ontbreek op de foto van de zilveren
bruiloft, want toen was ik nog niet geboren. We
hebben met ons grote gezin altijd veel gefeest en er
was nooit onenigheid.” Gezien dit grote aantal en
omdat een aantal verjaardagen dicht bij elkaar
liggen, werden verjaardagen vanaf 1965 niet meer
gevierd. Tot begin jaren negentig vond er jaarlijks
een groot feest plaats. “Om te bepalen wie het feest
moest geven, ging er een stok kaarten rond. Degene
die de schoppen boer trok, moest het feest geven.
Het jaar erop hoefde dit familielid niet mee te loten
waardoor de groep steeds kleiner werd. Als iedereen
aan de beurt was geweest, begon het ritueel weer
opnieuw. Wij hebben één keer meegemaakt dat we
twee keer achter elkaar het feest moesten
organiseren”, zegt Tina met een lach.
Vrachtwagenchauffeur
Rinus is opgeleid als timmerman. ‘Ik wilde eigenlijk
metselaar worden, maar een zwager raadde mij dat
af. Zeven jaar heb ik toen als timmerman gewerkt.
Daarna ben ik nog veertig jaar werkzaam geweest
als vrachtwagenchauffeur. 35 jaar daarvan zat ik op
een wagen van de C.H.V.” Toen het echtpaar
trouwde, was Tina al enkele maanden in blijde
verwachting. Zes maanden na het huwelijksfeest
kwam dochter Marion ter wereld. Tweeëneenhalf
jaar daarna werd het gezin uitgebreid met zoon
John. Na enkele jaren ingewoond te hebben bij de
ouders in de Paleisstraat, verhuisde het jonge gezin
naar de woning die links aan het café aan de Oude
Kerkstraat vast zat. Vroeger was daarin een slijterij
gevestigd. Weer tien jaar later bouwden ze een
nieuwe woning naast het café. Daar hebben Rinus
en Tina jarenlang genoten van hun twee
kleinkinderen die inmiddels al 17 en 23 jaar zijn.

Rinus: “Ze waren vaak in de weekenden bij ons. Ze
hadden hier veel ruimte waar ze volop konden
spelen. Die tijd was een van de mooiste periodes uit
mijn leven.”
Motorrijbewijs
Kleinzoon Danny was eigenlijk de reden dat Rinus op
53-jarige leeftijd zijn motorrijbewijs behaalde. “Als
jongetje van acht was hij al gek van autootjes en
motoren. Hij vond het natuurlijk fantastisch dat ik
ging motorrijden.” Als lid van de Oerse Motor Toer
Tochten is Rinus de aangewezen persoon om de
jaarlijkse toertocht uit te zetten. Vanuit zijn baan als
vrachtwagenchauffeur kent hij de mooiste plekjes
van ons land. Al meer dan tien jaar zet hij routes uit
met klinkende namen als ‘De lekkende Lingeroute’
waarvan de deelnemers erg genieten.

Overpeinzingen

DECEMBER
Hij is er weer … die laatste maand van het jaar!
De donkerste maand ook en net als ik zijn er een
heleboel mensen die niet echt dol zijn op die
donkere decembermaand.
Zou het daarom misschien zo zijn dat we juist in
deze maand het feest van het Licht vieren? Want dat
is het tenslotte wat wij met Kerst vieren toch?
Het feest van de geboorte van het Kindeke Jezus.
Terwijl toch al heel lang geleden bewezen is dat de
geboorte van Jezus helemaal niet in de maand
december heeft plaatsgevonden.
Maar het Kindeke dat Vrede wil
komen brengen op deze wereld
is ons zo lief geworden, dat we
onze donkerste maand er graag
een lichtpuntje door willen laten
geven. Zovelen van ons kijken
immers vol verlangen uit naar
Vrede.

Groepsfoto uit 2011 van de Oerse Motor Toertocht.
Rinus staat hier tweede van rechts.

Drumband
Harmonie en drumband St. Cecilia namen ook
jarenlang een belangrijke plaats in in het leven van
Rinus en Tina. Maar liefst 33 jaar was Rinus lid van
de drumband waarvan hij ook nog eens 18 jaar in
het bestuur zat. Ook hield hij zich in die periode
bezig met het opleiden van jeugdige tamboers. Tina
heeft jarenlang het onderhoud van de uniformen
gedaan. Verder is Rinus nog 23 jaar actief geweest
bij RKVVO.
Lekker eten
Inmiddels woont het echtpaar al weer drie jaar aan
de Berkt waar ze het super naar de zin heeft. Naast
motorrijden houdt Rinus zich onder meer bezig met
biljarten en brengt hij wekelijks zo’n vier uur door in
zijn fitnessruimte. Tina houdt van kienen en gaat
wekelijks enkele keren wandelen met haar vroegere
overbuurvrouw. Samen bestijgt het koppel
regelmatig de elektrische fiets voor een tocht van
tachtig tot honderd kilometer. En ze genieten samen
van lekker eten. Rinus: “Tina kan lekker koken en
experimenteert daar regelmatig mee. Ik bof er maar
mee want ik hou van lekker eten. Maar wel met
mate!”

Wat zou het fijn zijn wanneer alle, maar dan ook alle
mensen samen door één deur zouden kunnen en er
nergens op deze wereld nog honger, ellende,
armoede en oorlog zou zijn.
Nog steeds zijn er hele bevolkingsgroepen die niet of
nauwelijks een menswaardig bestaan hebben. Ik
hoef waarschijnlijk niemand te vertellen waar op
deze wereld die mensen wonen die zo’n hard
bestaan hebben.
En natuurlijk, ik weet het … een mens kan nu
eenmaal niet de hele wereld redden.
Maar we kunnen toch wel een heel klein beetje voor
mensen betekenen? Alleen al door aan hen te
denken en ons hart voor hen te openen.
Het Kerstkind te vragen of Hij die mensen eens
extra onder Zijn hoede wil nemen.
En ik denk maar zo, wanneer we dat allemaal doen
wanneer we met de Kerst een kaarsje aansteken,
dan moet dat toch doorkomen tot in de Hemel en
dan zal het misschien één dag vredig zijn op heel de
wereld.
Als alle lichtjes van Kerstmis
Onze goede wil mogen
vertolken
Laat het Kerstlicht dan
uitgroeien
Tot een machtig vuur dat brandt
Over alle volkeren omdat wij als mens
Menslievend willen zijn voor iedereen op aarde
Fijne Kerstdagen
Thea.
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Crypto Oers, puzzel 25

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 !
U moet de volledige oplossing insturen
De oplossing van Crypto 24 was:
1. SeVerinus
2. De HeikAnt
3. VaN Loon
4. JeugDhuis
5. KiEk
6. KopeR
7. Wil
8. Oud IJzer
9. BuurtbuS
10. VilderStraat
Familienaam: Van der Wijst

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Familie van den Boomen,
Mieke van Campen, Annie Eliëns, Jo ten Have,
Kees Hulshorst, Wil de Kort, Janus van Lieshout,
Gerry van der Mierden, Zus Sanders,
Henriette Segers, Annie Stemerdink
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

Deze Sint uit Milaan zorgt nu voor de bijen (9)
In dit mooie Brabantse dorp kun je anders rosé
drinken (4)
3 Bekakte jongens van een dorpsblad maken er
een sport van (11)
4 Dit hellevuur is weg op de Berkt (5)
5 Klinkt alsof je bij deze kinderboerderij langoren
kunt kopen (2,10)
6 Geen gouden velden in Oerle Zuid (12)
7 Rijdt Harrie op De Alternatieve Fiets naar zijn
werk? (3)
8 Deze adriman zie je anders vaak op Oerle.info
(7)
9 Een vervallen torentje waar Dimitri vroeger
woonde (3,9)
10 Stop leuke activiteit van een familie vlakbij de
Oerse molen (6)
Succes!
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Buurtpreventie

Buurtpreventie………..goed voor U!
Een aantal jaren geleden is Oerle actief gestart met
het organiseren van Buurtpreventie.
De belangrijkste componenten van buurtpreventie
zijn:
· Vergroten van informeel toezicht door burgers zelf
· Regelmatig, samen met de politie, organiseren
van een wijkschouw
· Informeren van burgers over de voortgang van
buurtpreventie
· Organiseren van bijeenkomsten over bijzondere
thema’s
· Opzetten van een open communicatie tussen
politie, gemeente en Oerle
Hierna gaan we u bijpraten over de stand van zaken
over bovenstaande elementen.
Vergroten van informeel toezicht door burgers
Oerle heeft in elke straat een straatcoördinator die
zich actief bezig houdt met buurtpreventie. Hiermee
wordt informeel toezicht toegepast. Zij komen
regelmatig samen bij elkaar om de voortgang van
buurtpreventie te evalueren en te bespreken welke
onderwerpen om bijzondere aandacht vragen.
Onlangs heeft weer zo’n overleg plaatsgevonden.
Daar werden de volgende conclusies getrokken.
We zijn allen redelijk tot goed tevreden over het
functioneren van buurtpreventie. Het valt op dat het
in Oerle de laatste tijd rustiger is geworden en er
minder sprake is van overlast.
De communicatie rondom buurtpreventie in brede
zin is redelijk maar moet op een nog hoger peil
worden gebracht. Vooral het eenduidig informeren
van de Oerlenaren is een aandachtspunt. Daarom
deze bijdrage in de Koers van Oers. We streven naar
drie tot vier bijdragen voor 2016.
We moeten ons richten op de nieuwe bewoners van
Oerle en hen ook actief betrekken bij
buurtpreventie. We hebben inmiddels contacten
gelegd met de nieuwe bewoners en gaan er voor
zorgen dat zij in 2016 actief zijn betrokken bij
buurtpreventie.

De borging van de bladcontainers was een ander
onderwerp waar aandacht aan is gegeven. Het
laatste thema was de opvang van fietsen van
bezoekers aan de Oerse horeca. Geconcludeerd kon
worden dat de verlichting deugt, de stevigere
borging van de bladcontainers door de gemeente
prima werkt en wij samen gaan werken aan een
centrale plek voor de stalling van fietsen.
Informeren van burgers over de voortgang van
buurtpreventie
We hebben als straatcoördinatoren afgesproken dat
we allen in onze eigen straat opnieuw aandacht
gaan geven aan het belang van buurtpreventie. Elke
bewoner van Oerle moet overtuigd zijn van het
belang van buurtpreventie.
Organiseren van bijeenkomsten over
bijzondere thema’s
In 2016 zullen we een aantal themabijeenkomsten
gaan organiseren. Er wordt gedacht aan de
toepassing van de AED in geval van een
hartstilstand van een Oerlenaar. Andere
onderwerpen zijn brandpreventie en brandveiligheid
in huis, inbraakpreventie en zorg in het dorp. Mocht
u andere thema’s toegelicht willen hebben schroom
dan niet om dit bekend te maken bij uw straat
coördinator.
Opzetten van een open communicatie tussen
Oerle, Gemeente en Politie
Hier is het laatste jaar veel aandacht aan gegeven
en heeft geleid tot een zeer open en constructief
overleg tussen alle partijen. Meerdere keren hebben
we in 2015 overlegd met een grote delegatie uit
Oerle, samen met de Gemeente en Politie, onder
leiding van Jack Mikkers, burgemeester van
Veldhoven. Vooral is gesproken over de overlast
veroorzaakt door jongelui na het bezoek van de
Oerse horeca.
Dit heeft geresulteerd in goede werkafspraken
waarbij iedereen precies weet wat zijn
verantwoordelijkheid is. Inmiddels heeft
buurtpreventie structureel overleg met de horecaondernemers rondom het kerkplein. Er is een zeer
open sfeer ontstaan waarin we elkaar open en
constructief aanspreken op gemaakte afspraken.
Tot zover deze eerste bijdrage over buurtpreventie
in Oerle.
Mocht u vragen of ideeën hebben maak ze dan
bekend aan uw straatcoördinator. Het overzicht wie
in welke straat coördinator is vindt u op
info@oerle.nl onderwerp verenigingen.
Alle straatcoördinatoren wensen u en uw dierbaren
fijne en veilige feestdagen toe.
Namens hen,
Huub Stroeks

Samen met de politie organiseren van een
wijkschouw
In oktober jongstleden is een wijkschouw gehouden,
vooral gericht op het centrum van Oerle. Daarbij is
met name gekeken of er voldoende verlichting is in
avond en nacht.
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Oersmakelijk
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Het recept is deze keer van:
Marina van Dorenmalen

Roze Koekentaart

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Ingrediënten (voor 1 roze koekentaart, 8-10 pers.)
3 pakken kleine roze koeken
3 kant-en-klare cakebodems (Albert Heijn)
2 potjes knettergekke pasta vanille (Albert Heijn)
bloemversieringen (Xenos)

·
·
·
·

· Versier de koeken en taart met de bloemen. De

Bereidingswijze
Leg de bodem op een mooie taartschaal.
Smeer deze in met de blauwe knettergekke pasta.
En bedek de bodem met 7 roze koeken.
Plaats een bodem op de laag koeken en smeer
ook deze in met knetterpasta.
· Ook hierop leg je 7 roze koeken.
· Daarna weer een bodem die je insmeert en eindig
met de laatste laag roze koeken

Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik graag
taarten maak. Zoals mijn tante bij haar recept al
beschreef heb ik al veel creaties gemaakt maar
taarten maken is niet altijd even gemakkelijk. Dit is
echter een leuk, makkelijk en lekker recept dat door
iedereen te maken is en vooral ook leuk om
kinderen mee te laten helpen.
Wel is het een machtige taart. Maar na 1 dag is
er vaak niets meer van de taart over!!
Have fun and enjoy!

·
·
·
·

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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versiering kun je vast plakken met een beetje
pasta. Natuurlijk kun je hier ook andere versiering
op maken, wees lekker creatief!

Ik wil de pollepel doorgeven aan
Bart van der Zee, omdat Bart heerlijk kan
koken! Tevens heeft hij een hele tijd op een
wijnboerderij in Frankrijk gewoond en
gewerkt dus misschien heeft Bart ook nog
goede wijntips bij zijn gerecht!

Back to the fifties

10 november heeft de Zonnebloem Oerle een
jaren 50 quiz georganiseerd.

Er werd ook weer z'n best gebuurt over bijv. de
groene zeep, Swiebertje en Bromsnor, juffrouw
Jannie van de tv en ook Snip en Snap kwamen
voorbij.
Dorpscentrum d'Ouw
school had voor een jaren
50 hapje gezorgd;
prikkertjes met worst,
kaas, uitje en augurk.
En ook van de vers
gemaakte bowl van Gidi
werd genoten.

Ook de afdeling Zonderwijk/'t Look was aanwezig. Er
waren meer dan 90 gasten.
De gasten kregen allerlei vragen over de jaren 50.
Over de gebeurtenissen van toen;
levensmiddelenverpakkingen, prijzen van
levensmiddelen ed, foto's van beroemde mensen en
liedjes en nog veel meer.

Tijdens de uitslag van de quiz
(samengesteld door Dory
Spruit), was het "och ja"
gehalte erg groot!
Er werd heel hard nagedacht en gediscussieerd over
enkele vragen en andere vragen waren weer wat
makkelijker. Enkele tafels lagen ook helemaal vol
met allerlei attributen, tijdschriften en kranten uit
deze tijd.

Deze gezellige en
gemoedelijke
middag werd
afgesloten met een
heerlijk advocaatje.
Met of zonder
slagroom.
Zonnebloem Oerle

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Sinterklaasmiddag

Kampioenen bij RKVVO

Dance Dance Dance
Sinterklaasmiddag in d'Ouw School
Zondagmiddag 15 november was het dan zover:
Sinterklaas in Oerle.
Dit jaar geen traditie met een rondje door Oerle,
maar een doe-middag in d'Ouw School.
Buiten stonden de Pieten iedereen al op te wachten.
Er waren veel gespannen snoetjes.
Toen iedereen binnen was kon de Sinterklaasmiddag
beginnen. Er werd uitgelegd dat we mochten gaan
dansen voor Sinterklaas.
Iedereen zou een Pieten dansdiploma krijgen als ze
mooi zouden dansen.
Danielle van N-joy Dance Company leerde alle
kinderen een echt Sint en Piet dansje!
Iedereen deed enthousiast mee en leerde het
dansje.
Ook werd er de stop dans gedaan.

RKVVO D2

Bovenste rij: Ronald van der Velden, Geert Vooijs,
Roland Goosens, André Vooijs.
Middelste rij: Stan van Vlerken, Jordy Kortenoeven,
Bram van Herwijnen, Yuri Ypma, Rick van Vonderen,
Cas van Spreuwel.
Onderste rij: Brian van der Velden, Koen Corvers,
Jens Sleegers, Luc Couwenberg, Daniël de Haas,
Nick van Os (op de foto ontbreekt Levi van Haren)

En daar was Sinterklaas. Hij werd vrolijk binnen
gehaald en hij nam plaats op zijn mooie stoel.
De Sint vertelde dat hij blij was dat hij weer in Oerle
in d'Ouw School mocht komen.
Iedereen, ook de Pieten, gingen klaar staan… om
het geleerde dansje op te voeren voor Sinterklaas.
Sint vond het zo'n mooi dansje, dat iedereen een
diploma mocht komen halen.
Maar eerst had de Sint nog een andere ideetje, hij
wilde weten of er nog papa's waren die Sinterklaas
liedjes konden zingen.
Daarna mocht iedereen bij de Sint en zijn Pieten een
diploma en een kadootje komen halen.
Het was een fijne middag.
Wij willen alle donateurs bedanken en iedereen die
deze fijne middag mee heeft verzorgd.
Het Sinterklaascomité.
Enkele foto’s zijn te bekijken op de binnenkant van
de achterkaft.
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RKVVO D3
Het team bestaat uit:
Mats Molegraaf, Siegert de Jong, Jarne Harssema,
Noah Montfrooij, Joris Ottens, Jesse van Knegsel,
Jens Reuter, Jasper Wijnen, Cas Saris, Sander
Cadel, Stijn van der Heijden, Daan van Osch,
Rob van den Bogaert.
Met trainer Gerald Cadel.

PGB-chaos

Nieuwe PGB-chaos
dreigt, ook in Brabantse gemeenten
Vele hulpvragers lijken in 2016 wederom problemen
te krijgen met de uitbetaling van hun
persoonsgebonden budget (Pgb). Uit een landelijk
overzicht blijkt 20 procent van de Brabantse
gemeentes hun zaken niet op orde te hebben. Nog
eens circa 40 procent moet nog veel werk verzetten
om op tijd klaar te zijn.
Het afgelopen jaar stonden de kranten er vol mee:
verhalen van hulpvragers en hun zorgverleners die
in grote problemen kwamen vanwege de trage
uitbetaling van het Pgb.
Met een Pgb kunnen gehandicapten of langdurig
hulpbehoevenden zelf hulp inkopen. Dat geld stelt
hulpvragers in staat om vertrouwde hulp in te
schakelen en zelf de regie over hun zorg te voeren.
Het Pgb geeft een zekere onafhankelijkheid aan
mensen die zich vaak al te afhankelijk voelen. De
Pgb's worden sinds 1 januari 2015 grotendeels
toegekend door de gemeenten. Daarvoor konden
mensen hiervoor terecht bij de rijksoverheid. Naast
deze decentralisatie, zijn ook de regels rond
uitbetaling van het Pgb veranderd. In die overgang
is er veel mis gegaan. De Sociale Verzekeringsbank
(SVB), die de uitbetalingen verzorgt, kon de grote
stroom aanvragen niet aan met als gevolg dat veel
mensen verstoken bleven van hulp en inkomsten.
Staatssecretaris Van Rijn beloofde keer op keer
beterschap. Om dezelfde problemen in 2016 te
voorkomen is afgesproken dat gemeenten de
toekenning van de Pgb’s aan hun inwoners uiterlijk 1
november 2015 rond zouden hebben.
Op die datum moesten ze alle 'toekenningen' naar
de SVB gestuurd hebben waarmee die de uitbetaling
in 2016 kan verzorgen.

Italiaanse
autospecialist

·
·
·
·
·
·

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

· Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

Voor die toekenning willen gemeenten eerst
onderzoeken of mensen ook in 2016 weer recht
hebben op ondersteuning en voor welk budget.
Daarvoor voeren zij bijvoorbeeld
onderzoeksgesprekken (de bekende
'keukentafelgesprekken'). Nu blijkt echter dat veel
gemeenten (nog lang) niet klaar zijn, ondanks het
verstrijken van de deadline. Daarmee dreigen
nieuwe problemen te ontstaan voor kwetsbare
burgers en hun zorgverleners.
Uit de 'Voortgangsnotitie aanpak jaarovergang
trekkingsrecht', die de staatssecretaris op
13 november aan de Tweede Kamer stuurde, blijkt
dat ook hij zich zorgen maakt. Vooral over
gemeenten die minder dan 50 procent van het
aantal toekenningen van vorig jaar hebben
ingestuurd. Hierbij gaat het ook om 13 Brabantse
gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Boxtel,
Drimmelen, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, HeezeLeende, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Reusel-De Mierden en Uden.
Iets meer, maar nog altijd fors minder toekenningen
(50-79 procent) ten opzichte van vorig jaar zijn
ingediend door de Brabantse gemeenten Aalburg,
Bergen op Zoom, Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel,
Breda, Eersel, Geertruidenberg, Grave, Halderberge,
Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Schijndel,
Steenbergen, St. Michielsgestel, St. Oedenrode,
Tilburg, Valkenswaard, Veldhoven, Waalwijk,
Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Veghel,
Veldhoven en Vught.
Wilma Schrover, directeur KBO-Brabant: "We maken
ons grote zorgen. Naast de dertien gemeenten, waar
nu echt heel snel iets moet gebeuren, kent Brabant
nog 28 gemeenten die weliswaar onderweg zijn,
maar nog lang niet klaar. Dat betekent dat in ruim
60% van de Brabantse gemeenten kwetsbare
burgers straks (opnieuw) problemen kunnen krijgen.
Vergeet niet, de SVB heeft zelf aangegeven de tijd
na 1 november echt nodig te hebben voor de
administratieve uitwerking. We weten dus gewoon
dat er in januari dingen niet goed zullen gaan. En als
wij dat kunnen voorzien, moeten gemeenten zich
zelf ook van dat risico bewust zijn. KBO-Brabant
roept de betreffende Brabantse gemeenten dan ook
op om alles op alles te zetten om zo snel mogelijk
alsnog aan hun verplichtingen jegens kwetsbare
groepen te voldoen. Bestuurders van onze KBOKringen zullen kritisch toezien op de voortgang in
hun gemeenten."
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Zorg in het dorp Oerle

Oerle is een klein dorp met ongeveer 2400
inwoners en hoort bij de gemeente Veldhoven.
In Oerle zijn weinig voorzieningen op het
gebied van welzijn en zorg. Als je iets
mankeert moet je altijd het dorp uit. Er is
bijvoorbeeld geen huisarts.
Als je ernstig dementeert kun je niet in Oerle blijven
wonen. De inwoners van Oerle zijn erg aan hun dorp
gehecht en daarom moeten er voorzieningen komen
die dat wel mogelijk maken. Er is een kleine
werkgroep vrijwilligers onder de naam ‘Zorg in het
Dorp’. Deze werkgroep bestaat uit de Oerlenaren
Gerda de Crom, Jos van Haren, Martien van der
Wijst en Harry van der Zanden.
Grijp je kans!
Na jarenlang ‘0’ op het rekest te hebben gekregen
legde de overheid in 2011 de bal bij de burger. Een
kans die we met beide handen hebben aangegrepen.
In het najaar van 2011 riepen we de 55-plussers
van het dorp bij elkaar om te inventariseren wat de
toekomstwensen zijn op het gebied van wonen,
welzijn en zorg. Tijdens vier bijeenkomsten
discussieerden 170 ouderen in kleine groepjes over
genoemde onderwerpen. In een klein rapportje
hebben we verwoord wat de inwoners van Oerle
nodig hebben om in hun eigen dorp oud te kunnen
worden. Zij spraken zich uit voor een Zorgcluster
met huisarts, fysiotherapie, verloskundige en
wijkzuster.

Het oude KI-gebouw aan de Sint Janstraat in Oerle.
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Daarnaast moet er dagopvang komen voor ouderen
en dementerenden, een kleinschalige intramurale
woonvorm (gesloten afdeling) voor dementerenden
en (zorg)woningen voor ouderen vlakbij het
Zorgcluster. Zowel huur- als koopwoningen in
verschillende prijsklassen. Daarmee willen we
bereiken dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen
huis kunnen blijven wonen. Als dat niet meer kan
moet er in ons eigen dorp een oplossing zijn.
Wijkzuster in Oerle
In 2012 installeerden we de Wijkzuster in
samenwerking met Zuidzorg. Een Wijkzuster was
vroeger heel gewoon. Ze fietste met haar witte
rokken door het dorp en kende iedereen. Ze hielp
mensen waar dat kon en coördineerde de zorg.
Omdat ze het consultatiebureau voor zuigelingen
deed, maar ook de ziekenzorg bij mensen thuis was
ze zichtbaar en gemakkelijk te benaderen. Ongeveer
25 jaar geleden verdween de vertrouwde Wijkzuster
uit het straatbeeld. Wij brengen haar weer terug,
het zijn er zelfs twee! Berry de Lepper en Vivian
Olislagers zijn inmiddels bekende gezichten in Oerle.

Overal hangen posters met hun foto en
contactgegevens zodat ze gemakkelijk bereikbaar
zijn.

Er was ook vraag naar een laagdrempelig
ontmoetingspunt, waar je informatie, advies en
ondersteuning kunt krijgen op het gebied van
welzijn en zorg. Dat hebben we gerealiseerd in het
gemeenschapshuis, in een speciale ruimte. Met
informatie over allerlei onderwerpen. Iedere
woensdagmorgen is daar ‘koffie met de Wijkzuster’,
voor een praatje, gezelligheid of eventueel gericht
advies. Dit is geen spreekuur, daarvoor komen Berry
en Vivian bij je thuis op bezoek. Soms zijn er maar
een paar mensen, maar regelmatig hangen ze met
de benen buiten en moeten er stoelen worden
aangesleept. Het is er altijd erg gezellig.

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl

Als je achter de voordeur komt kun je van alles
aantreffen. Daarom hebben we 20 maatschappelijke
organisaties met elkaar verbonden. Allemaal
organisaties die in het dorp ‘achter de voordeur’
komen. Met korte lijnen, geen managers, maar
werkers in het veld. Professionals en vrijwilligers op
velerlei gebied. Dus niet alleen op het gebied van
ouderenzorg. Denk aan: Gemeente Veldhoven,
opbouwwerk, wijkbrigadier, woningstichting, kerken,
juridische hulp, maatschappelijk werk,
schuldsanering, dementie, ouderenbond,
armoedebestrijding, jeugd en jongeren, etc..
Vrijwilligers zijn belangrijk voor dit project en
gelukkig hebben we er daar in Oerle veel van. Deze
spelen een grote rol, door te signaleren, informeren
of er gewoon zelf op af te stappen. Of om
professionals in te schakelen via de Wijkzuster.
Door redelijk snel en zichtbaar de Wijkzuster in te
zetten, konden we de ouderen in Oerle laten zien
dat er mogelijkheden zijn om dingen te realiseren.
We kregen veel bijval. De Wijkzuster werd
bijvoorbeeld uitgenodigd om een presentatie te
geven tijdens bijeenkomsten van de KBO en de
Vrouwenbond.
Overige voorzieningen
Tegelijkertijd hebben we de publiciteit gezocht en
zijn gaan overleggen met de verantwoordelijke
wethouders van de Gemeente Veldhoven. Door de
publiciteit meldden zich al snel externe partijen die
geïnteresseerd zijn om te participeren in de
realisatie van het Zorgcluster. Sommige organisaties
hebben we zelf benaderd om te vragen of ze willen
participeren. Dat is allemaal gelukt, hoewel niet
altijd zonder weerstand bij bestuurders en
instanties.
We werken inmiddels samen met Gemeente
Veldhoven, Woningstichting ‘thuis, Severinus,
Laride, Zuidzorg en Archipel Zorggroep. En
natuurlijk ook met onze toekomstige huisarts en
fysiotherapeuten. Deze fysiotherapeuten openden al
vrij snel een tijdelijke dependance in ons
gemeenschapshuis d’Ouw School, waar door
bewoners intensief gebruik van wordt gemaakt.
We zijn er nog niet, maar wel bijna! In 2017 moet
het Zorgcluster gereed zijn op het terrein van het
voormalige KI-gebouw in Oerle. Een mooie plek,
midden in het dorp. Met bijna alle voorzieningen die
op het wensenlijstje staan.
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DorpsVereniging Oerle
Een andere belangrijke partner is ‘DorpsVereniging
Oerle’. In sommige dorpen is er een Dorpsraad die
als stichting functioneert, maar in Oerle hebben we
bewust gekozen voor een verenigingsvorm. Meer
dan 200 huishoudens in Oerle zijn betalend lid van
de DorpsVereniging, die de inwoners van Oerle
vertegenwoordigt. Door deze juridische status en
het draagvlak dat we hebben kunnen overheden en
organisaties niet zo gemakkelijk om ons heen. Ook
op andere terreinen werken we inmiddels vruchtbaar
samen met de Gemeente Veldhoven.

Snerttocht
Poster
Snerttocht

Hindernissen
Natuurlijk is niet alles zonder slag of stoot verlopen.
We hebben heel wat discussies gevoerd met
ambtenaren, wethouders en woningstichting. Ook
die organisaties moeten erg wennen aan
burgerparticipatie. Logisch, want in het nabije
verleden was dat immers heel anders. Soms spelen
op de achtergrond andere belangen en agenda’s,
waar wij als werkgroep geen weet van hebben.
Organisaties gaan met onze informatie aan de haal
en geven daar een eigen invulling aan, die niet
strookt met de behoeften en wensen van de mensen
in Oerle. We hebben regelmatig moeten bijsturen.
Opletten dus! Ook tijdens de uiteindelijke realisatie
houden we kritisch de vinger aan de pols of alles
wordt zoals we het hebben afgesproken. Wij willen
in Oerle graag de regie houden en daar moeten we
steeds erg ons best voor doen.
Belangrijk om je doel te bereiken!
Mobiliseer de inwoners van het dorp. Het is hun dorp
en zij mogen daar een mening over hebben. Schrijf
geen dikke rapporten, want die verdwijnen in een
bureaula en komen er nooit meer uit.
Informeer ook regelmatig je achterban over de
voortgang.
Zorg voor publiciteit in de media en neem kleine
stapjes.
Onze werkgroepleden hebben niet alle kennis van
wonen en zorg. In Oerle hebben we gelukkig enkele
echte deskundigen op dit gebied die wij, op de
achtergrond, als klankbord hebben gebruikt als het
overleg vast liep. Dat was heel prettig en leerzaam
en zette ons steeds weer op het goede spoor.
Laat je niet intimideren over zaken die zogenaamd
niet kunnen of mogen. Op internet is alles te vinden,
kijk ook eens hoe ze het op andere plaatsen
oplossen.
Het lukt niet zonder enthousiaste mensen die de kar
trekken en die bij tegenvallers niet bij de pakken
gaan neerzitten. Heb geduld en blijf in gesprek. Zorg
dat je als vrijwilliger je enthousiasme en energie niet
verliest.
Harry van der Zanden
Lid werkgroep ‘Zorg in het Dorp’
Bestuurslid DorpsVereniging Oerle
Dit artikel is op verzoek van de Kleine Kernen Krant
geschreven door Harry van der Zanden. Het wordt
gepubliceerd in de Zorgspecial van de Kleine Kernen Krant
die in december 2015 verschijnt. In deze krant staan veel
boeiende artikelen over burgerinitiatieven in de zorg in
diverse kleine dorpen in Brabant. Wie geïnteresseerd is kan
de complete krant vanaf ongeveer 20 december gratis
afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School.
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761

Steunpunt

Steunpunt voor
uitkeringsgerechtigden

Oerse bedrijvengids

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

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven
geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te
maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid of bijstand.

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.

De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen
is ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei
vragen op. Wij zijn deskundig op het gebied van de
Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en WWB
(bijstand).

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.

Wat kunnen wij voor u doen?

Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info
of redactie@koersvanoers.nl

· het geven van informatie
· hulp bij het invullen van formulieren
· voorbereiding op een keuring of gesprek bij het
UWV

· het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
· het indienen van klachten
· hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij
het UWV en/of zitting van de rechtbank

· het voorbereiden op een gesprek bij het UWV
Werkbedrijf of de gemeente

· het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal
· het aanvragen van aanvullende regelingen voor
minima.
Het spreekuur is van maandag t/m donderdag van
9.30 uur tot 12.30 uur. Als u hiervan gebruik wilt
maken dient u telefonisch een afspraak te maken.
Het Steunpunt is een dienstverlenende,
onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met
vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten
verbonden aan onze adviezen.
Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven
Kempensebaan 80
5613 JG Eindhoven
telefoon: 040-2455300
(ma. t/m do. 9.30 uur – 12.30 uur)
website: www.steunpuntuitkeringen.nl
e-mail: steunpuntuitkeringen@hetnet.nl
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Verslag DVO

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

Verslag openbare
Bestuursvergadering d.d. 30-11-2015
Aanvang openbare vergadering 19.30 uur.
1. Opening en mededelingen
Afmeldingen van Harry vd Zanden, Rini Roosen,
Miranda van Vlerken
Als gasten zijn aanwezig: Jos van Haren, Walter
Everaard, Ad Adriaans, Jos vd Looij, Jan Kampinga,
Berry Slijkhuis en Piet van Herk.
2. Notulen DVO d.d. 26-10-2015
Pagina 3: verplaatsen publicatiebord is aan een
tijdelijke vergunning verbonden. Frans de Crom zal
hieraan zijn medewerking verlenen. Frans Loijen zal
onderzoek doen hoever de betonpoeren doorlopen.
Bij Kliq zal navraag worden gedaan of er eventueel
leidingen lopen.
Aanvullend wordt medegedeeld dat de letters van de
publicatieborden voortaan worden opgeslagen in het
Dorpscentrum. Frans Loots wordt bedankt voor de
jarenlange goede verzorging van de mededelingen.
Verder worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.
3. Vergadering Verenigingen d.d. 02-11-2015
·
DorpsVereniging Oerle zal verenigingen nog
nader informeren zodra de aan de gemeente
gevraagde informatie over de intentie mbt
boomgaard, wei, plukfruit aan ons is verstrekt.
·
Verwachtingen mbt de lezing over Social Media
waren van sommige verenigingen hoger dan
hetgeen werd geboden. Er was voor gekozen
dit basic aan te pakken. Voor een vervolg
kunnen verenigingen zelf zorgdragen.
·
Subsidieinformatie blijft leerzaam. Op termijn
worden de gemeente subsidies met 25% gekort
en zullen deze gelden naar Veldhoven Vitaal
gaan waaruit dan kan worden geput voor met
name projecten met en voor de jeugd.

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

·

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

Het bestuur van de Stichting Oerle 4000 wil op
termijn haar nu slapende stichting overdragen.
Dit heeft geen haast. Informatie daarover kan
worden ingewonnen bij het bestuur. Voor een
nieuwe Stichting hoeft geen stichtingsacte te
worden opgemaakt hetgeen weer scheelt in de
kosten. Informatie kan worden ingewonnen bij
Jos van Haren.

4. Dorpsvisie
Tijdens de 2e informatieavond zijn de nieuwe punten
in de reeds bestaande Dorpsvisie geïntegreerd. Het
boekwerk zal nog worden vervolmaakt en ook de
punten zullen interactief via Oerle.info worden
aangeboden opdat het een dynamisch document
wordt waarop steeds aanvullingen kunnen worden
gegeven danwel kan worden bijgesteld.
·
De werkgroep Kerk/MFA/dorpscentrum is
samengesteld en bestaat uit Jos van Haren,
Tiny Leijten, Maarten vd Sande, Mart de Graaf.
Dré Jonkers zal vanuit de DorpsVereniging
zijdelings betrokken zijn. Een eerste
vergadering leverde op dat een
onderzoekssubsidietraject wordt onderzocht
om in beeld te krijgen wat haalbaar zou zijn.
Het parochiebestuur wil volledig financieel
inzicht bieden. Op termijn zal uiteraard ook
worden overlegd met het bestuur van het
Dorpscentrum,
·
Wandelpaden/recreatie werkgroep gaat verder
op het reeds ingeslagen pad
·
Werkgroep buurtpreventie is actief en geeft
goede resultaten. Het vervolg wordt door de
werkgroep verder ingezet. Mogelijk kan hier
een link liggen naar het verder inzetten van
actieve burgerparticipatie.
5. Vergaderdata 2016
Openbaar
Besloten
25-01-16 20.30u
07-03-16 19.30u
30-05-16 20.30u
11-07-16 19.30u
05-09-16 20.30u
28-11-16 19.30u
Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari.
Jaarvergadering op 18 april, 20.00 uur grote zaal
Vergadering met verenigingen op
7 november, 20.00 uur grote zaal.

6.Evaluatie Kermis
De kermis 2015/2016 is al besproken met de
gemeente. De gemeente afd vergunningen heeft
Geert van Loon ook bij het overleg gevraagd. De
inzet van de verenigingen is door de exploitanten,
de horeca en de bezoekers naar tevredenheid
geweest en voegde een nieuwe dimensie toe. Het
zou van belang zijn waar mogelijk ook de school
meer actief te betrekken bij de kermis. Door
gemeente wordt bezien of de kermis 2016 al op
vrijdagavond kan starten en of er meer attracties
kunnen komen gezien de groei van het aantal
inwoners. De wensenlijst van Oerle is in elk geval
ingeleverd. Aanvullend wordt medegedeeld dat de
gemeente het kermisgebeuren op termijn aan de
kernen over wil laten waar dat aan de orde is en de
gemeente haar actieve rol daarin wil verminderen.
Dit alles in het kader van participatie.
7. Rabo-Verenigingsprijs/Oerlenaar van het
Jaar 2015
De aanmelding daarvoor en wijze van stemmen is
gepubliceerd in de KvO en Oerle.info. Er zijn bij de
secretaris nog geen aanmeldingen binnen.
8. Stand van zaken zorgcluster/Zorgcentrum
D.d 7-12-2015 vindt van 17.30 tot 19.30 uur een
informatieavond plaats van alle participanten.
DorpsVereniging Oerle is ook aanwezig met een
stand.

9. Brief wandelpaden aan fracties/
groenvoorziening Oerle Zuid
Nog voordat de begrotingsbehandelingen
plaatsvonden is door de DorpsVereniging een brief
aan de raadsfracties gestuurd met de vraagtekens
welke we hebben tav de wandelpaden. Daarop is tot
dusver geen reactie ontvangen hetgeen jammerlijk
is. John van Doormalen en Piet van Herk hebben het
initiatief genomen om te overleggen met het
Brabants Landschap over de subsidiemogelijkheden
om de oude kerkpaden weer in ere te herstellen. Het
betreft de oude paden tussen Hoogeind, Oersebaan
en Zandoerleseweg die (grotendeels) door de
pachters/eigenaren aan de wandelfunctie zijn
onttrokken. Vanuit DorpsVereniging Oerle is
daarover inmiddels ook overleg geweest met de
gemeente.
We spreken af dat de werkgroep wandelpaden en de
werkgroep oude kerkepaden elkaar over en weer
blijven informeren over de voortgang. Waar aan de
orde zullen we gezamenlijk optrekken.
10. Rondvraag
·
Kerst Meemekoar: programma is bekend en
gepubliceerd in KvO en Oerle.info.
7 Verenigingen verlenen hun medewerking.
Het programma zal starten bij de Oerse Hoop
en zich daarna voornamelijk afspelen op
Zandoers bij de kerststal.
·
Evaluatie overlast horeca heeft plaatsgevonden
met alle participanten. De reacties waren
positief en de inzet lijkt haar vruchten af te
werpen. In mei 2016 vindt een
vervolgevaluatie plaats. De geplande
voorlichtingsbijeenkomst werd door de
gemeente geannuleerd omdat er onvoldoende
inschrijvingen waren. Opmerking werd
gemaakt dat de basisschool meer
betrokkenheid zou kunnen laten zien in dit
verband.
·
Speerpuntenlijst politiek wordt de
eerstkomende vergadering geagendeerd.
·
Bij de vergaderingen wordt de aanwezigheid
van de basisschool gemist. Bij zich voordoende
activiteiten wordt zeker wel medewerking
ervaren. De school zou zich echter meer
kunnen laten zien.
·
Bewoners Oerle Zuid willen we meer
betrekken, toevoegen aan de actiepuntenlijst.
·
Veldhovenduurzaam.nl heeft bij monde van
Ad van Rooij gevraagd toelichting te mogen
geven. Carla nodigt hem uit voor de
eerstvolgende vergadering
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Discussieavond DorpsVisie

Besprekingsverslag bijeenkomst
DorpsVisie
Besproken punten tijdens de vervolg-discussieavond DorpsVisie:
‘Actief Burgerschap’ is de kapstok van deze avond
Doel van deze avond (16 november)
De avond werd gepresenteerd door Tiny Renders die
menigmaal een van de aanwezigen een microfoon
onder de neus schoof om reacties los te peuteren
over de onderwerpen die tijdens de discussieavond
(van 28 september jl.) zijn aangekaart en die wij
(Oerse gemeenschap) graag verwezenlijkt zien.
Bovendien staan er uit de oude DorpsVisie nog
punten open die (nog) niet afgerond zijn. De
belangrijkste vraag is nu:
Wie helpt er mee om de (nieuwe) punten van
de DorpsVisie te verwezenlijken?
Het ligt mede aan het initiatief van de Oerse burgers
of deze punten gerealiseerd worden.
DorpsVereniging Oerle kan de Oerse gemeenschap
daarin begeleiden en bijstaan. Er wordt dus actief
burgerschap verlangd.
Wat is er besproken?
Openstaande punten oude DorpsOntwikkelingsplan :
• Openbare Ruimte
Herinrichting Centrum: - Oude Kerkstraat
- Zandoerleseweg
- Paleisstraat
Behoud en herstel karakteristieke panden
ACTIE: Oerle en gemeente
Kerkgebouw, huidige functie vervalt, nieuwe
bestemming??(Rijksmonument)
ACTIE: Werkgroep Kerk/Ouw School/MFA

• Sociale leven
Nu scoort Oerle een 8, maar in de toekomst??
Oerse activiteiten vragen actief burgerschap! =>
Moeite doen!!
Relaties opfrissen, investeren in verenigingsleven
om die 8 in Oerle te houden.
Bijvoorbeeld het Project ‘Buurtpreventie’ werpt nu
zijn vruchten af.
‘Ge moet iets doen om Samen Oerlenaar te zijn’
‘Actief Burgerschap’
ACTIE: Oerse gemeenschap + Werkgroep Sociale
leven in Oerle / Actief Burgerschap
• Zorgvoorzieningen
KI-gebouw (wordt aan gewerkt)
ACTIE: Oerle, gemeente, Woningcorporatie,
welzijnsorganisatie, zorginstellingen
• Voorzieningen
Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende wensen
betreffende voorzieningen naar voren gekomen. De
‘wensenlijst’ ziet er voorlopig als volgt uit:
- Winkelvoorziening (is dit nodig? hoe ziet winkelen
in de toekomst er uit?)
- Openbaar vervoer (Route grote bus, buurtbus/
Bushalte bij KI)
- Hondenuitlaatterrein (Afvalbakken voor
hondenpoep)
- Oplaadpunten Elektrische auto’s
- Zitbanken in park
- Speeltuintjes nieuwe wijken
- Jeu de boulesbaan bij KI
- Meer parkeerplaatsen CPO-project
- Sport/spelvoorzieningen op grasveldjes nabij
huizen (Bewegen voor jong en oud)
- Gymzaal stond in 2009 al op de wensenlijst en is
(nog) niet gerealiseerd.
Voor zowel schoolgaande jeugd als bewoners
(badminton, gymles, dansles, etc)
- MFA (Multi Functionele Accommodatie) in
combinatie met basisschool/gymzaal/
dorpscentrum d’Ouw School
ACTIE: Oerle en gemeente
• Ontmoetingscentrum Oerle
Tijdens de discussieavond is gebleken dat de
meerderheid vindt dat het gebouw niet
meer voldoet aan de hedendaagse eisen. De kerk
komt leeg te staan en de veel
gevraagde gymzaal is nog steeds niet gerealiseerd!
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=> Gaan we deze functies combineren? Of moet er
een andere oplossing komen, denk aan een nieuw
Multi Functioneel gebouw (MFA)? En waar zou dat
gebouw dan evt. moeten komen?
ACTIE: Werkgroep Kerk/Ouw School/MFA
• Buitengebied en recreatie
- Herstelplannen waardevolle historische plekken
(molen/koepel,etc.)
- Herstel + onderhoud oude bestaande wandelpaden
- Infoborden centrum (bij de kerk) en buitengebied
ACTIE: Werkgroep wandelpaden/recreatie +
gemeente
• Verkeer en infrastructuur
- Realisatie loopbrug Oersebaan
- Eindhoven Airport (Geluidsoverlast, Luchtkwaliteit,
Transparantie van Bestuur => BOW)
ACTIE: Werkgr.wandelpaden/recr. + gemeente /
BOW
• Wonen
- Huisvesting voor ouderen (KI)
- Wonen in Oerle maatschappelijk gezien: “Actief
Burgerschap”
ACTIE: Werkgr Zorg in het dorp + Alle Oerlenaren
Werkgroep Zorg in het dorp:
Jos van Haren, Martien van der Wijst, Gerda de
Crom, Harry van der Zanden
Werkgroep Kerk/Ouw School/MFA:
Jos van Haren, Maarten van de Sande, Tiny Leijten,
Mart de Graaf, Dré Jonkers
Werkgroep wandelpaden/recreatie:
Walter Everaard, Martien van der Wijst, Dré Jonkers,
Harry van der Zanden, Piet van Herk en John van
Doormalen
Werkgroep Sociale leven in Oerle / Actief
Burgerschap
Huub Stroeks wil het voortouw nemen om een
werkgroep samen te stellen samen met Ellen
Leermakers.
Hartelijke groet,
Miranda van Vlerken
Bestuurslid DorpsVereniging Oerle

Ledenvergadering RKVVO

Verslag ledenvergadering RKVVO
9 november 2015
Notuliste: Elise Verhoeven
Maandagavond 9 november 2015 vond de
ledenvergadering van seizoen 2015-2016 plaats in
het clubhuis van RKVVO. Het bestuur was, met
uitzondering van Sander van Mill (vakantie) volledig
aanwezig om de plannen voor het huidige en het
komende seizoen te presenteren. Het huidige
bestuur had Jan Schellekens, Ingrid Albers, Tom van
Meersbergen, Yvonne Wolf en Cees den Bieman
persoonlijk uitgenodigd voor deze vergadering, voor
een waardig afscheid. Alleen Jan Schellekens is
aanwezig. Daarnaast waren nog 48 andere leden
aanwezig om de plannen van het nieuwe bestuur
aan te horen.
De vergadering was ook een gelegenheid om een
aantal leden in het zonnetje te zetten. Maar liefst 5
seniorenleden zijn op dit moment al 25 jaar met de
club verbonden, te weten:
· Boudewijn Werter
· Ruud van den Bosch
· Bart Rovers
· Dave van der Putte
· Paul van den Hurk (afgemeld)
Zij werden door middel van een eervolle vermelding
en een bon en bloemetje in het zonnetje gezet.
Jaarverslag secretaris vanaf mei 2015
De verandering van bestuur, leidde ook tot een
aantal veranderingen op verschillende posten binnen
de club:
· Terreinbeheer – Peter Janssen
· Belijning en consult – Marien Baarends
· Beregening velden – Teun Bogaerts
· Wedstrijdsecretarissen senioren – Dave Mels en
Marcel Harks
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Tijdens het huidige seizoen is oud-bestuurslid Ad
Verweij overleden. Een laatste eerbetoon aan hem is
bewezen tijdens een wedstrijd van ons eerste elftal.
Daarnaast is ook het voltallige dagelijks bestuur
aanwezig geweest bij de crematie van Ad.
Ondertussen hebben we als vereniging alweer een
drietal feestjes achter de rug. Het eerste feestje
vond plaats op 14 augustus. De jaarlijkse
VeldhovenCup vond dit jaar plaats op Sportpark de
Heikant. De avond was een geweldig succes. Echter
zijn wij allen bekend met de vreselijke afloop van
het feest in de nacht van 14 op 15 augustus. Als
gevolg van deze beroving worden door het bestuur
in overleg met de gemeente een aantal extra
veiligheidsmaatregelen voorbereid.
Het tweede feestje van het seizoen vond plaats op 6
september en betrof de opening van het nieuwe
voetbalseizoen. Het feest was, volgens vele
aanwezigen en het bestuur, een groot succes.
Daarom is besloten om hetzelfde feest nog een keer
te organiseren aan het eind van het seizoen als
feestelijke afsluiting. Echter streeft het bestuur
ernaar om nog meer jeugd bij RKVVO en haar
activiteiten te betrekken. Ideeën zijn altijd welkom!
Het derde feestje van het seizoen was de
vrijwilligersavond op een avond in oktober. Een
aantal kritische noten zijn genoteerd, maar ook dit
feestje was succesvol.
Op dit moment staat voor seizoen 2017-2018 een
groot feest op de planning. Op 3 december 2017
bestaat voetbalclub RKVVO namelijk 75 jaar. Er
wordt naar gestreefd om de club een tribune voor
haar verjaardag cadeau te doen. Het 75-jarig
bestaan kan natuurlijk niet voorbij vliegen, en een
feestje zou ook zeer welkom zijn. Echter zijn we nog
op zoek naar mensen die zich met deze activiteit
bezig willen houden.
Financieel Verslag penningmeester
Begroting inkomsten 2014-2015 was €290.000,-.
Deze gaat per seizoen 2015-2016 omlaag naar
€280.000,-.
· De belangrijkste daling is te wijten aan de afname
van contributie inkomsten – Daling vooral te
wijten aan afname in de jeugdafdeling

· Verder gaan ook de sponsorinkomsten omlaag.
Een aantal grotere sponsoren hebben helaas
besloten om het sponsorcontract op te zeggen
voor dit seizoen.
De stukken van penningmeester Tiny Saris zijn
gecontroleerd door de Kascommissie. Zij beoordelen
de stukken van de penningmeester als betrouwbaar
en naar waarheid opgesteld.
De SAR, ( Stichting Accomodatie RKVVO), heeft ook
haar jaarcijfers gepresenteerd. Een financiële
tegenvaller is ontstaan door het niet nakomen van
betalingsverplichtingen door Academie
Voetbaltoppers, die achterlopen met het betalen van
de huur van veld 2. De SAR heeft meerdere malen
geprobeerd met de directie in gesprek te gaan,
maar tot nu toe zonder resultaat. Het bedrijf wat
veld 2 van ons huurde is failliet en was een BV. Dit
betekent dat niemand privé aansprakelijk is voor de
geleden schade, en in zijn failliete bedrijf valt niks
meer te halen.
De stukken van de SAR zijn gecontroleerd door de
Kascommissie. Zij beoordelen de stukken van de
SAR als betrouwbaar en naar waarheid opgesteld.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Ruud van
der Bosch en Rick Snelders
De accommodatie levert enkele problemen op. Veld
2 en veld 4 zijn slecht en worden bestempeld als
probleemvelden. Deze velden moeten op korte
termijn verbeterd worden. Het bestuur heeft de
gemeente gevraagd om veld 4 in te ruilen voor veld
6, het voetbalveld naast de korfbalvelden van BIO.
Helaas heeft de gemeente hier nog niet positief mee
ingestemd.
Daarnaast laat de geluidsinstallatie, en dan met
name het geluid buiten, te wensen over. Momenteel
wordt er door het bestuur, Rob Vos en Marien
Baarends gekeken naar hoe we het geluid in en
rondom het clubhuis kunnen verbeteren. Er is
momenteel een offerte binnen, waar door de eerder
genoemde deskundigen, naar gekeken wordt.
Er ligt een verandering qua biermerk op ons te
wachten. Leverancier INBEV heeft de vereniging een
financieel aantrekkelijk voorstel gedaan, waardoor
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de kantine over zal gaan op Jupiler op de grote tap,
in plaats van Dommelsch. De prijs van een Jupiler
van tap zal verlaagd worden van €2,- naar €1,80.
Daarnaast zullen de flesjes Dommelsch in het
assortiment blijven en dezelfde prijs behouden. In
verband met inflaties gaat de prijs van AA, Aquarius
en blikjes fris stijgen naar €1,80. Als logisch gevolg
van bovenstaande, zal de waarde van de
consumptiemunt stijgen naar €1,80
Vrijwilligers
Het huidige bestuur is op zoek naar verjonging en
doet een oproep aan de leden om uit te kijken naar
geschikte kandidaten zowel binnen als buiten het
ledenbestand. Als iemand bestuurlijke kandidaten
kent maak dit dan vooral kenbaar aan het huidige
bestuur.
RKVVO heeft op dit moment 220 actieve
vrijwilligers. Hiervan krijgt tot nu toe een groot deel
een vrijwilligersvergoeding. RKVVO streeft ernaar
om deze vrijwilligers vanaf seizoen 2016-2017 op
vrijwillige basis te laten werken. Er zijn echter wel
een aantal uitzonderingen te noteren:
- Clubhuisbeheer
- Terreinbeheer
- Trainers 1e elftal en 2e elftal
- Trainers A, B, C en D
De eerder afgesloten contracten met alle vrijwilligers
voor het seizoen 2015-2016 worden gerespecteerd.
Actiepunten diverse commissies
Jeugdcommissie:
· De jeugdcommissie heeft meer vrijwilligers nodig
· Zij wil meer niet-voetbal activiteiten organiseren,
maar ook hier zijn vrijwilligers voor nodig
· Er is op dit moment geen hoofdleider A en B
· Wij willen ranja terugbrengen in de jeugdteams
· Actie Scoren voor de club heeft plaatsgevonden.
Hiervan is de uitslag nog niet bekend
Vrouwencommissie:
· Het vrouwenvoetbal binnen de club moet
kwalitatief en kwantitatief naar een hoger niveau
worden gebracht
· De commissie wil meer naamsbekendheid en
aantrekkingskracht

· Binnenkort bestaat het vrouwenvoetbal 25 jaar.
Hiervoor wil de commissie een feest organiseren.
Natuurlijk is hier ook geld voor nodig, vandaar de
vraag richting sponsorcommissie om met hen om
tafel te zitten
· Ook in het vrouwenvoetbal is het lastig om
vrijwilligers te vinden
· Het vrouwenvoetbal voelt zich momenteel
achtergesteld binnen de club
Vrijwilligers commissie:

· Er is een vrijwilligerslijst opgesteld. Hierin zijn
alle vrijwilligers van RKVVO opgenomen.

· Wij willen als club veilig met elkaar omgaan.
Daarom heeft iedere vrijwilliger die met kinderen
werkt een VOG nodig. Deze wordt door de club
aangevraagd en zal op het thuisadres van de
vrijwilliger worden bezorgd, welke weer naar de
club gaat.
· Om het aantal vrijwilligers te vergroten, willen we
kijken of het mogelijk is om vrijwilligers te werven
via sociale dienst en Stimulans
· Op dit moment zijn er 220 vrijwilligers bij de club.
Dit betekent echter dat 600 leden nog geen
vrijwilliger zijn. Een van onze actiepunten is om
deze leden ook enthousiast te maken voor een
vrijwilligersfunctie
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Rondvraag bij de ledenvergadering van 9 november 2015.
Mededeling

Opmerking

Reactie bestuur

Overgang naar INBEV

Is er bij de overige Veldhovense
verenigingen ook interesse in
nieuw biermerk / samenwerking
met INBEV?

Contract RKVVO-INBEV zou
voor 3 jaar zijn, om zodoende
gelijk te lopen met de andere
Veldhovense verenigingen

Begroting voor seizoen '15-'16

Waarom is de prognose voor
2015-2016 in clubhuis €10.000,hoger dan het jaar ervoor?

Reservering groot onderhoud –
onvoorziene kosten

SAR – Betalingsachterstand
Hoeveel wordt er verloren op de
Voetbal Academie Toppers van voetbalschool van Frank
Frank Scholten – Huren van
Scholten?
veld 2
Waarom wordt er verwacht niks
van dit geld terug te zien?

Er wordt verwacht zo'n €1.000,verlies te maken.
De SAR heeft al vele
gesprekken gehad – Van een
kale kip valt niet te plukken

Vrijwilligers

Worden er ook scholen benaderd Scholen worden niet direct
om stagiaires binnen de
benaderd voor kenbaarheid als
vereniging te krijgen?
stagebedrijf

Vrijwilligersvergoedingen WEG

Geldt dit ook voor de scheidsrechters voor de jeugd?

Ja

Wat als een groot deel van de
Nee
vrijwilligers hierdoor wegblijvft? Is
daar al rekening mee gehouden?
Er is namelijk nu al een tekort op
verschillende posten qua
vrijwilligers
Je hebt ook te maken met
Normen en waarden – Onze
eigen teams respect bijbrengen tegenstanders – Deze kun je
toch geen normen en waarden
toebrengen.
Veiligheid van de vrijwilligers
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Het is de bedoeling om met de
eigen teams te beginnen. Wij
zijn verantwoordelijk voor onze
eigen spelers

Is er gedacht aan digitaal betalen Ja – Kostenpost te hoog – Geen
in de kantine, om de hoeveelheid prioriteit
geld in de kantine terug te
brengen
Waarom geen twee kluizen?

-

Verkoop van consumptiemunten
mogelijk?

Wordt meegenomen door het
bestuur

Opmerking

Reactie bestuur

Veel blad op het veld, gevaarlijke situaties door
natte bladeren. Is er een mogelijkheid om meer
blad te blazen?

Zijn extra mensen voor, maar bijna onmogelijk om
dit altijd bij te houden

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 6
nummer 5, mei 1974

Van onze drie dorpsgenoten in de missie, de
heren Sanders, Feyen en Olislagers hebben we
de laatste tijd verschillende brieven
ontvangen. Als we al deze brieven zouden
plaatsen zou dat alleen al een gehele Koers
vullen.
Daarom volgen hieronder enkele passages uit
de diverse brieven.
Allereerst mijn hartelijkste dank voor uw
brief met daarin ingesloten f283.- de
gedeelde opbrengst van de wafelverkoop.
Breng ze mijn hartelijke dank over, schrijft
Theo Sanders uit Palembang.
Reeds eerder ontvingen wij bericht
betreffende gelden overgemaakt van de aktie
op de Sint Jansmarkt.
Het bedrag van f613.- is in zijn geheel
aangekomen. Het zal zo vlug mogelijk
gebruikt worden voor een klein projekt
bestemd voor de jeugd in de stad. Er is n.l.
groot gebrek aan een ontmoetingscentrum. Tot
nu toe moet alles gebeuren in de pastorie en
de jeugd is daar niet zo gelukkig mee en
voor ons komt het eveneens niet zo goed uit.
Als de jongens gaan kaarten of domino spelen
en ze moeten er om tien uur al weer uit dan
kun je dat begrijpen. Rond die tijd beginnen
de jongeren tegenwoordig vaak pas te leven!
Bert Feyen bericht ons over de ontvangst het
volgende:
Verleden week heb ik uit Rotterdam een
schrijven gehad dat er een bedrag van f613.op mijn rekening gestort is. Waarschijnlijk
dan afkomstig van de wafelbakkerij. Daarvoor
mijn hartelijke dank! Ik kan 't als
gewoonlijk héél goed gebruiken. Mijn deur
wordt nog steeds plat gelopen voor allerlei
dingen, van pleisters tot asperine.

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

Op onze lagere school kunnen 800 kinderen,
er hebben zich echter 1200 aangemeld!
Vierhonderd zullen dus thuis moeten blijven.
Op het college is het nog erger, daar zijn
900 aanmeldingen en er is maar plaats voor
150. Je begrijpt dat er om gevochten wordt,
want hier is school niet verplicht.
De Partij heeft hier alle jeugdverenigingen
overgenomen en nu bestaat er niets meer.
Iedereen is hier dan ook zonder meer lid van
da Partij. Bijeenkomsten van andere
verenigingen mogen en kunnen dus niet meer
gehouden worden. Ook Kerstmis is afgeschaft
en daarvoor is het feest van de Partij
gekomen. De kerk zelf is nog wel niet
afgeschaft, maar dat kan nog wel eens komen.
Alle winkels,fabrieken etc. zijn overgenomen
door de Zairezen en Pakistaners. De Belgen
en de Grieken zijn buitengezet.
Nogmaals hartelijke dank,vooral voor de
morele steun die jullie ons daardoor mee
geeft, want ondanks alles, moeten we
proberen ons werk daar door te zetten.
Hendrik Olislagers schrijft ons vanuit
Beminde:
Via ons bisdom werd ƒ.613.- naar mij
overgemaakt.
Mijn hartelijke dank voor deze gave, je kunt
ervan verzekerd zijn, dat het goed besteed
zal worden.
We zijn juist begonnen met het bouwen van
een eucharistisch centrum, in één van de
grotere buitenplaatsen. Voor dit centrum had
ik reeds f.1500.- ontvangen van een Missieontwikkelingsraad in Den Haag en van het
moederhuis van de Zusters van Liefde te
Tilburg ƒ.1000.Wilt u de weldoeners en organisatoren
oprecht bedanken?
Op 10 mei j.l. heb ik mijn zilveren jubileum
van mijn priesterwijding gevierd. Het was
een onvergetelijke dag geworden. Héél veel
priesters van het bisdom, zusters,
parochianen en vrienden hadden die dag de
moeite genomen om bij mij te zijn. Ook de
parochie Oerle was hier met vele brieven van
mensen, die hun gelukwensen aanboden en
vooral ook een rijke gave van ruim f 851,die pastor Vekemans mij liet toekomen. Het
thuisfront heeft me echt goed bedacht,
nogmaals alle mensen hartelijke dank.
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

Ingezonden verhaal

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.

Terug bij RKVVO

September 2014;

Wanneer je na 46 jaar full-timer niet meer elke
dag voor de werkgever op pad hoeft krijg je
een gigantische berg vrije tijd terug.
Onverwacht overkwam mij dit heil op
goede (…) vrijdag in april 2014. Mijn
toenmalige werkgever benoemde ik terstond
als “de verlosser”.
Ik heb het als een genot ervaren om helemaal zelf in
te kunnen vullen wat je met al die tijd doet.
Alhoewel ik reeds lang eerder had besloten om
wanneer het “pensioen” zou aanbreken iets nuttigs
zou willen blijven doen.
Na een tijdje gewenning en genieten van de zomer
waarin ik o.a. ons hele huis heb geschilderd,
hoorde ik dat er bij RKVVO een klusploeg bestaat.
Deze mensen komen minimaal één keer per week
samen om allerlei klussen te doen die voorkomen bij
onze vereniging van meer dan 700 leden.
Het zijn de kleedlokalen, de velden de kantine etc…
en nog VEEL meer.
Hierin zit een enorme hoeveelheid werk die,
uitgevoerd door professionele bedrijven, de club
financieel binnen een half jaar helemaal naar de
kloten zou helpen.
Met mijn bouwvakkersachtergrond en
2 rechterhanden (maar sedert 40 jaar als
vertegenwoordiger te hebben gewerkt ), meldde ik
me als vrijwilliger aan in september 2014.
Het voelde deels als een warm bad en ik werd naar
mijn gevoel goed opgenomen in de klussenploeg.
Sommige mensen kende ik al maar de meesten niet.
Veel van de medewerkers (inmiddels vrienden,
althans zo ervaar ik het ) zijn opa van een van de
700 voetballende leden van onze club.
Het is een vriendengroep die bestaat uit mensen van
een, ik schat gemiddelde leeftijd van 65 jaar en met
mijn komst ging die nauwelijks naar beneden.
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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)

De mentaliteit van de mensen is er een van:
“niet lullen maar doorpoetsen” maar men is
allergisch voor het woordje “commando” alhoewel er
toch een ex militair aanwezig is, maar ook hij past
zich prima aan.
Kennelijk hebben ze zich in hun werkzame leven te
veel commando’s moeten laten welgevallen.
Niettemin is het er gezellig en één keer per jaar
wordt er een fietstocht met een barbecue
georganiseerd.
Na enige tijd bleek dat de terreinmeester (op
terreinknecht heerst al net zo’n taboe als op zwarte
piet tegenwoordig) op zaterdag wel wat hulp kon
gebruiken.
Welnu, ik meldde mij daarvoor aan.
Dit is een geweldige openbaring voor mij geworden.
In een paar maanden breidde mijn kennissenkring
uit met meer dan 100%.
Het is geweldig om de ouders en opa’s en oma’s hun
kroost (nog zonder voetbalsysteem) aan te zien
moedigen.
Maar er ontstaan ook leuke onverwachte gesprekken
met deze mensen, of ik ze nou al ken of niet.
Ik ving een gesprek op in de kleedlokalen tussen
een moeder en haar (plm.8-jarig ) zoontje:
“Heb je gewonnen” ? vraagt moeder, “ja nét” zei het
voetballertje.
“Wat was dan de uitslag” vroeg moeder. “7-1” was
het antwoord.
Het vertoeven tussen de jeugdvoetballertjes met
hun supporters is mooi om mee te maken.
Hoezo “die jeugd van tegenwoordig”?

Ik mag zeggen dat ik over het algemeen vriendelijke
en beleefde spelers tref bij de kleedlokalen en daar
buiten. Natuurlijk zijn ze soms zeer uitgelaten, maar
deze voetballers hebben ook de hele week school
gehad en het voetballen was vroeger maar gelukkig
ook nu nog een geweldige uitlaatklep.
Een enkel punt van kritiek is naar de ouders die het
niet kunnen laten om hun kind toe te schreeuwen
vanaf de zijlijn. Zeer sfeerbedervend , dat zie je aan
de gezichten van de toehoorders die in de buurt
staan.
Ik juich de nieuwe ontwikkeling dan ook toe waarbij
er zonder ouders en zonder scheidsrechter wordt
geëxperimenteerd. Als kinderen op straat voetballen
zijn er ook geen schreeuwende “supporters” en ze
regelen alles zelf wel. Kinderen leren vaak van
elkaar en ondanks de ouders….
Onze huidige terreinmeester (staat van dienst: plm
40 jaar als ik goed geïnformeerd ben) is de laatste
tijd wat vaker afwezig en daardoor zal ik wat meer
aanwezig moeten zijn.
Maar ik mag zeggen: met genoegen.
Het is voor mij: herkenning, (zelf 25 jaar
gevoetbald) en nu na ruim 20 jaar weer terug bij
“het voetballen” doet goed. Ik zie nu de vaders
langs de lijn hun zoon of dochter aanmoedigen
terwijl ik sommige van deze vaders vroeger bij
”Jong Nederland” mocht leiden op de groep.
Ik ben blij het gras weer te ruiken en met de oudere
garde weer over onze eigen vroegere
“talenten” (ahum), te praten.

Eén anekdote van vroeger komt nog weleens ter
sprake: We kregen een penalty en die ging zo:
Aanloop, schot, ingooi. (……)
Voor intimi: we weten om wie dit ging.
Een lichtgewicht speler die alleen maar meespeelde
als het niet te hard waaide. Zeg maar: onder
windkracht 6. Want hij was nogal sterk
zijwindgevoelig…
Vooruit, nog een verhaaltje.
Als ik als linksbuiten doorbrak op links na een
splijtende bilaterale pass vanuit het middenveld,
sprintte ik er als een dwaze achteraan.
Echter het begon op te vallen dat op dat moment de
meeste voorhoedespelers alweer richting middellijn
begonnen te lopen.
Men had kennelijk te vaak de bal die ik als voorzet
bedoelde uit de maïs moeten halen.
Heilloze missie’s daar op links, destijds dus.
Kortom: wel veel plezier en ik genoot destijds al en
geniet er weer van en ik hoop iedereen bij “de club”.
Groeten,
Wil Verbaant.
(zaterdag assistent van onze geweldige
terreinmeester)

Hierbij los ik ook nog een belofte in aan de
jeugdsecretaresse:
Als iemand die dit leest ook weer het balgevoel
terug krijgt maar vooral graag onder de mensen
komt (van allerlei allooi) dan raad ik u aan om eens
te komen kijken/helpen.
Het zijn geweldige tijden bij de club RKVVO
Wees welkom.
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Kindzorg Team ZuidZorg

ZuidZorg start met gespecialiseerd
Kindzorg Team
Klein leven, grote impact
Kindzorg heeft een speciaal plekje in ons
ZuidZorg hart. Het jonge leven verdient alle
kansen! ZuidZorg biedt zowel specialistische
medisch verpleegkundige zorg als sociaal
pedagogische hulpverlening aan alle kinderen
die dit nodig hebben.

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Het VTT Kindzorg Team bestaat uit gespecialiseerde
(kinder)verpleegkundigen met ruime ervaring in de
kortdurende en langdurige intensieve zorg en
hulpverlening aan kinderen.
De zorg richt zich indien nodig ook op broertjes,
zusjes en ouders vanwege de impact op het hele
gezin. Thuis of waar u dat wenst, bijvoorbeeld op
school, op het kinderdagverblijf of op een
vakantieadres in de regio.

Het VTT Kindzorg Team van ZuidZorg.

De zorgverlening begint met goede afstemming en
communicatie. Naast de intensieve medische
verpleegkundige zorgverlening kunt u bij ons terecht
voor ondersteuning, coaching en praktische
adviezen. Dit doen wij in samenwerking met de
ouders, docenten en alle andere betrokken
hulpverleners zoals bijvoorbeeld kinderartsen,
huisartsen, sociaal maatschappelijk werkers,
fysiotherapeuten, logopedisten en revalidatieartsen.
Wij werken in een klein vast team en u krijgt één
vast aanspreekpunt. Uw kind en uw gezin staan
centraal, de zorg moet aansluiten bij jullie leven. En
omdat uw zorgen niet om 17.00 uur stoppen zijn we
er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u. Wij
kunnen uw zorgen niet wegnemen, wij proberen u
wel zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo komen we
tot een passende structuur en nieuwe kansen voor u
en uw gezin.
Wilt u meer informatie over het VTT Kindzorg Team
bel dan 040-2 308 408.
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Advertentie ZuidZorg.
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Social dining voor singles

Primeur in Nederland: social dining
voor alleenstaande ouderen
Unieke samenwerking tussen KBO-Brabant en
Match4Dinner
KBO-Brabant, vereniging van ruim 130.000
senioren, is een samenwerking aangegaan met
Match4Dinner.nl, een organisatie met een
jarenlange ervaring met social dining voor singles.
Doel van de samenwerking is om oudere
alleenstaanden tijdens etentjes met elkaar in contact
te brengen.
De samenwerking is tot stand gekomen na
proefdiners in Breda en ‘s-Hertogenbosch. Een
aantal leden van KBO-Brabant heeft zich met
enthousiasme ingeschreven voor deze proefdiners.
Het zijn bijzonder geslaagde avonden geworden. ‘Ik
vond het erg gezellig en zeker voor herhaling
vatbaar’, aldus Corry van 79.
Een gezellige avond uit staat voorop.
Vriendschappen of zelfs relaties kunnen een mooie
bijkomstigheid zijn. ‘Tja, een relatie is voor mij niet
echt het doel’, zegt de 65-jarige Mies. ‘Ik zou het al
heel leuk vinden als ik iemand vind die af en toe met
me uit wil.’
En ook Henk van 72 genoot ervan. ‘Geluk zit in
kleine dingen. Maar niet in je eentje, want daar is
weinig aan.’
Voor de diners stellen eigenaren Elske DamenRuigrok en Annelies Hulsker gezelschappen samen
van minstens zes personen, met een prettige man/
vrouw verhouding. De deelnemers selecteren zelf de
omgeving waar zij willen eten: Breda, Den Bosch,
Eindhoven en/of Tilburg. De restaurants worden
door Match4Dinner met zorg uitgezocht.

Programma Kerst Meemekoar

Het programma voor Kerst Meemekoar
17.45 verzamelen bij de Oerse Hoop en start
ophangen van de wens-kerstballen in de
lichtjesboom onder leiding van het
Vakantieprogramma Oerle
18.00 opening KERST MEEMEKOAR door Carla
Schippers, voorzitter van de DorpsVereniging
Oerle
Aan iedereen die zijn/haar wens-kerstbal in de
lichtjesboom laat hangen, wordt een mooie kerstmuts
met lampjes uitgereikt zodat je goed zichtbaar bent
tijdens de wandeling.
Muts op, lampjes aan en wandelen maar!
Iedereen gaat op eigen gelegenheid naar de Brink in
Zandoerle. Bij het verlaten van de Oerse Hoop worden
routebeschrijvingen en een speciale MEEMEKOARpuzzel uitgereikt.
De verlichte route zal dit jaar worden opgeluisterd
door de Oerse Bikers en Boergondisch Oers.
18.30 start activiteiten op de Brink,
rondom de kerststal:
Klein Kerst Bandje
- live muziek
d’Ouw School
- hapje & drankjes
Buurtver. Zandoerle
- chocolade-fontein
Korfbalvereniging BIO - spellen voor jong en oud
Groen & Keurig
- groenpresentaties en loterij
Bosbender Kids
- knutseltafel
MEEMEKOAR-singers - live zang
Buurtver. Zandoerle
- hapje & drankjes
TCO
- vreugdevuur ‘SMALL’
Fried van Beers
- verteller
Daarnaast zijn de DorpsVereniging Oerle en de Koers
van Oers aanwezig in één van de tenten op de Brink.
In de pauzes van de live optredens wordt de muziek
verzorgd door MEEMEKOAR-DJ Eric-Jan van Buel.
19.00 opening van de kerststal van Buurtvereniging
Zandoerle

Als u meer informatie wilt over de KBO-etentjes van
Match4Dinner kunt u mailen naar
info@match4dinner.nl. Als mailen een probleem is,
kunt u ook uw telefoonnummer doorgeven via KBOBrabant (073) 644 40 66. Dan nemen Elske of
Annelies contact met u op. Meer informatie over de
reguliere etentjes vindt u op Match4Dinner.nl.
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20.30 prijsuitreiking MEEMEKOAR-puzzel en
afsluitingswoord door Carla Schippers
Hierna zijn de activiteiten ten einde maar kan er nog
wel worden genoten van hapjes en drankjes die
Buurtvereniging Zandoerle en d’Ouw School verkopen.
Jij komt toch ook gezellig naar het
winterevenement ‘van Oerlenaren, voor
Oerlenaren’???!?

Rabo Verenigingsprijs 2015

Het is een maatschappelijke tendens dat het
steeds moeilijker wordt om aan vrijwilligers te
komen. Toch zetten verenigingen, stichtingen
en organisaties ondanks dit tekort nog steeds
veel verenigingsactiviteiten op.
Om onze blijk van waardering te uiten heeft
Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de
Rabobank Verenigingsprijs in het leven
geroepen.
De prijzen
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of
comité die zich bijzonder heeft ingezet voor de
lokale samenleving. Er is een 1e prijs van € 750,voor Oerle en een 1e prijs van € 750,- voor
Wintelre. Aanvullend hierop wordt in beide
gemeenschappen een 2e en 3e prijs toegekend van
respectievelijk € 400,- en € 200,-.
Nominaties
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden
kunnen een vereniging, stichting of comité
aandragen om in aanmerking te komen voor deze
prijs. De beoordeling van de nominaties berust bij
een door het bestuur van de toenmalige Rabobank
Oerle-Wintelre benoemde autonome jury, die
vervolgens de directie van de Rabobank zal
adviseren.
Voor Oerle is dat de DorpsVereniging Oerle.
Indien een van de juryleden op een of andere wijze
betrokken is bij een voorgedragen stichting,
vereniging of comité zal deze persoon bij de
beoordeling van het betreffende project de grootst
mogelijke terughoudendheid betrachten.
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn:
De stichting, vereniging of comité is in het
werkgebied van de bank gevestigd.

·

·
·
·

·

vereniging, stichting of comité zich bijzonder heeft
ingezet voor de Oerse gemeenschap, wordt van
harte uitgenodigd het afgedrukte
aanmeldingsformulier op de pagina hiernaast in te
vullen.
Op www.oerle.info vindt u het formulier digitaal.
U kunt het afdrukken en het ingevulde formulier
deponeren in de brievenbus van de Koers van Oers
bij Dorpscentrum d'Ouw School.
De inschrijving staat open tot 31 december
2015.
U bepaalt samen de winnaar
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen,
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank
Verenigingsprijs. De drie genomineerden worden
bekend gemaakt tijdens het Tiroler Winterfest van
Boergondisch Oers op zaterdagavond 9 januari 2016
in Dorpscentrum d’Ouw School. Vervolgens gaat u,
als inwoner zelf beslissen welke vereniging, stichting
of comité de prijs in ontvangst mag nemen.
U wordt van harte uitgenodigd om op
zaterdagavond 9 januari 2016 naar
d’Ouw School te komen op het Tiroler Winterfest.
Daar ontvangt u een stembiljet en bepaalt u de
winnaar.
Let op! Alle inwoners van Oerle kunnen dus
een stichting, vereniging of comité nomineren
met behulp van bijgaand nominatieformulier.

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

De stichting, vereniging of comité heeft zich
bijzonder ingezet voor de leefbaarheid van de
lokale samenleving
De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd
door vrijwilligers.
Er mag geen sprake zijn van commerciële
doeleinden.
De stichting, vereniging of comité houdt een
rekening aan bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven
of wordt klant bij Rabobank EindhovenVeldhoven.
Geen aanvragen van politieke partijen.

Aanmeldformulier
Iedereen die het verenigingsleven in Oerle een warm
hart toedraagt en van mening is dat een bepaalde
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Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs 2015

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
(optioneel)

Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2015:

Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor
de Oerse gemeenschap, omdat:

Inleveradressen:
Formulier staat ook op www.oerle.info
Na afdrukken kunt u het ingevulde formulier deponeren in onderstaande brievenbus.
Inleveradressen:
Brievenbus:
Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC
(Inleveren vóór 31 december 2015)
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Nominatieformulier Oerlenaar van het jaar
Nominatieformulier
Oerlenaar van het jaar

Daar het bestuur van Dorpsvereniging Oerle niet alle inwoners van Oerle kent, die in de afgelopen jaren op
vrijwilligersgebied van betekenis zijn geweest voor de Oerse gemeenschap, heeft zij gemeend alle inwoners
van Oerle, ouder dan 12 jaar in de gelegenheid te moeten stellen iemand naar voren te brengen.
Deze nominatie dient vergezeld te gaan van naam en adres van de aangever en van de genomineerde.
Daarnaast natuurlijk een uitgebreide omschrijving van zijn of haar activiteiten en de argumentatie waarom zij
of hij daarvoor in aanmerking zou komen.
Uit deze aanmeldingen en mogelijke eigen kandidaten kiest het bestuur van DorpsVereniging Oerle
“De Oerlenaar van het jaar 2015”. Dit wordt bekend gemaakt op 9 januari 2016 tijdens het
Tiroler Winterfest van Boergondisch Oers, waar ook de Rabobank Verenigingsprijs 2015 wordt uitgereikt.
Deze aanmeldingen kunnen in een gesloten envelop afgeleverd worden bij de secretaris van
Dorpsvereniging Oerle, Nieuwe Kerkstraat 24 te Oerle vóór 31 december 2015.
Naam aangever:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
(optioneel)
Ik nomineer als Oerlenaar van het jaar 2015:

Uitgebreide omschrijving van zijn/haar activiteiten en argumentatie waarom hij/zij in aanmerking komt. :

Formulier staat ook op www.oerle.info
Inleveradres:
Secretaris van Dorpsvereniging Oerle, Nieuwe Kerkstraat 24 te Oerle
(Inleveren vóór 31 december 2015)
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Poster Tiroler Winter Fest
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Knutselen: Wollige kerstbal
Wat heb je nodig:
- Stukje karton.
- Schaar.
- Wol.
- Potlood.
www.knutselidee.nl / door: Jacqueline Zwama
Het mooiste is als je hier wol voor kunt gebruiken
die een beetje glimmende delen heeft. Neem twee
stukjes karton en teken daar bijvoorbeeld met een
jampotje een grote cirkel op.
Knip deze cirkel dan uit en
maak ook in het midden een
cirkel en dat knip je ook uit
zodat je twee rondjes met een
gat hebt. De wol ga je nu
steeds om deze kartonnen
rondjes draaien. Dit moet je
zoveel mogelijk keren doen. Dus niet te snel
stoppen. Daarna knip je met een schaar tussen de
twee kartonnetjes door alle draadjes stuk. Neem
dan een stukje wol van zeker tien centimeter en
knoop dat stevig tussen de twee kartonnetjes. Dan
kan je het karton verwijderen en alle draadjes netjes
verdelen. Het weghalen van het karton gaat het
makkelijkste door er een knip in te geven waardoor
je hem eraf kan vouwen.
Misschien moet je hier en daar
wat draadjes op lengte knippen
en klaar is je bal. De draad
waarmee je de draadjes hebt
vastgeknoopt kun je dan ook
gebruiken om de bal in de
kerstboom te hangen.

Schoolnieuws
Groep 7/8 heeft
meegedaan aan de FIRST
LEGO LEAGUE regiofinale
gehouden in Eindhoven.
Op 21 november hebben 3 teams meegedaan
en een hele leuke, leerzame en gezellige dag
gehad. Daarbij zijn er ook nog eens 2 teams in
de prijzen gevallen!
Team Beach Cleaners
Werd bij de robot wedstrijden 17de met 217 punten.
Een heel mooi resultaat. Er namen in totaal 34
teams deel aan de regiofinale.

De Beach Cleaners tijdens hun projekt presentatie

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Team B.O.M-Trash
Heeft de Doede ten Cate Inspiration Award
gewonnen. Dit is een van de drie bekers die binnen
de Core values –Kernwaarden- vallen en wel voor
het team dat het meest geïnspireerd is door de FLL
en daardoor ook anderen inspireert. Doede ten Cate
is een voormalig teamcoach die door een autoongeluk om het leven is gekomen en die inspiratie
van de FLL hoog in het vaandel had staan. Hij
maakte de FLL levendig in binnen- en buitenland.
Vandaar dat deze beker (alleen in Eindhoven) naar
hem vernoemd is en ook door zijn dochter werd
uitgereikt.
Het team werd bij de robot wedstrijden zevende met
319 punten.

Complete concentratie zodat de robot in de goede
positie staat om een opdracht te laten slagen.
Bij de project presentatie jury
Op het podium na het winnen van de award

Yes!! They did it!

Team WPK Kids
Zijn met 417 punten eerste geworden bij de robot
wedstrijden. Daarnaast hebben zij de Presentation
Award gewonnen voor de beste presentatie en zijn
door hun goede resultaten over-all, derde geworden.
Daarmee plaatsten zij zich voor de Benelux finale op
30 januari in
Venlo waar we
met de hele klas
en alle coaches
naar toe gaan,
met de bus.
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First Lego League beker.

Uitslag kleur/knutselplaat van oktober 2015:
“vrolijke paddenstoelen”
Mag ik even aan u voorstellen:

De reden dat ze bij Dede wil gaan dansen is omdat
haar grote zus Sanne daar soms les geeft.

De winnaar: Yara van Ras
Leeftijd: 5 jaar
Ze woont: Ceciliastraat 5 te Veldhoven, maar de
kleurplaat heeft ze gekleurd bij oma & opa. Die
wonen op de Oude Kerkstraat 12
Papa en mama heten: Erik & Miranda
Broertjes of zusjes: Xander, Lennox, Sanne en Evi
Sport: Zwemmen
Wat wil je later worden: daar heeft ze nog even
geen antwoord op

Wat eet je graag?
Pannenkoeken met stroop of poedersuiker, dat lust
Yara graag. En pizza, die ze zelf mag beleggen met
de dingen die ze lekker vindt. In dat eerste kan ik
me vooral vinden…pannenkoeken, lekkerrr!
Ze heeft trouwens een complete outfit om mee te
koken. Yara helpt mama namelijk graag bij het
koken en mag dan aan het fornuis staan en in de
pannen roeren. Nu heeft ze wel haar grenzen wat

Tussen alle hectiek van op en neer rijden van het
een naar het ander, vind ik toch tijd om het
interview met de kleurplaatwinnaar te doen. Net
zoals bij het vorige interview word ik bij
binnenkomst het eerst begroet door het broertje van
Yara. Aangezien er nog het een en ander op het
programma staat, beginnen we snel met het
interview.
Welke groep zit je?
Yara zit op basisschool Eigenwijs. Daar zit ze in
groep 2 en krijgt ze les van juf Robin en juf Patricia.
In haar groep zitten ongeveer 27 kinderen, dus twee
juffen op de groep is niet te veel. Op woensdag- en
vrijdagmiddag is Yara lekker vrij en heeft ze tijd
voor haar hobby’s.
Hobby’s?
Die hobby’s zijn onder andere tekenen, puzzelen en
lezen. Haar grootste hobby is, om het in haar eigen
woorden te zeggen, ‘make-uppen’.
Oma laat meteen de grote make-up
spiegel met accessoires zien die Yara
op tafel heeft staan. Ik dacht al te
zien dat ze zich had opgemaakt…en
dat had ik inderdaad goed gezien.
Ze wilde er tip top uitzien voor het
interview en dat was goed gelukt
Yara! Ik vraag me nu af of haar
vriendinnen Fiene en Fever ook een
dergelijke spiegel hebben. Nu we het
toch over vriendinnen hebben, Fiene
is wel haar beste vriendin. Maar Yara
heeft niet alleen vriendinnen, ze heeft ook een
vriend genaamd Fabian. Als ze alle drie kunnen
zingen en dansen heb je een mooi trio…F3. Met Yara
als hun manager misschien?
Sporten?
Dat doet Yara in de vorm van zwemmen.
Ze is nog maar net begonnen en vanmorgen om
08.30 uur heeft ze haar 5de les gehad. Als ik vraag
waar ze op zwemles gaat weet ze me te vertellen
dat ze les krijgt bij de Berkt. En dat ze les van twee
juffen heeft. Yara wil nog heel graag een andere
sport erbij doen, maar dan moet ze eerst klaar zijn
met zwemles. Dat wordt dus flink je best doen, want
des te eerder kan je op ballet bij Dede!

betreft het helpen. Als mama het dagelijks warm
eten in de vorm van gekookte aardappelen, vlees en
groenten –lees spruitjes- gaat maken dan is ze niet
van de partij. Daar houdt Yara niet zo van.
Sinterklaas
Het verlanglijstje wat ze voor Sinterklaas heeft
gemaakt lijkt veel op die van mijn eigen dochter.
Yara is namelijk ook een Frozen fan. Ze heeft al een
kan, een kussen en een dekbed. Oh, en niet te
vergeten bij oma twee Elza poppen in het klein. Die
laat ze dan meteen zien. Mooie poppetjes Yara!
Thuis heeft ze nog veel meer, behalve een ding dan
en dat is een Anna… of was het Elza?.. aan- en
uitkleedpop. Natuurlijk heeft Yara de
film Frozen gezien…en ik net zo. Dus
kan ik het niet laten om een stukje
van Olaf op te zeggen en te kijken of
ze mee gaat zingen als ik ‘Laat het
Los, Laat het Gaan’. Ze heeft aan
Sinterklaas nog hakkenschoenen en
een extra Anna jurk gevraagd.
Uiteraard volgt ze op dit moment het
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Sinterklaasjournaal. Als dat afgelopen is, gaat ze
weer iets anders kijken. Dan gaat ze op televisie
kijken naar de serie van de slakken. Maar hoe ze
heten, dat zijn we vergeten.
Wat ze later wil worden?
Yara wil graag worden wat mama is, want daar komt
heel vaak Sinterklaas. Lijkt me een hele leuke baan!
Al blijft het een raadsel wat mama voor beroep
heeft, want daar heeft ze geen antwoord op.
Tot slot nog even oma aan het woord
Om Yara het beste te omschrijven. En dat is een
kort maar krachtige omschrijving. Yara is namelijk
een intelligent, spraakzaam meisje en kan goed voor
zichzelf opkomen.
Op het moment van schrijven moet pakjesavond
nog komen. Yara, ik hoop dat je van Sinterklaas de
Frozen spulletjes op je verlanglijstje gekregen hebt…
en natuurlijk heel veel andere dingen op je lijstje!
Bedankt voor het interview en heel veel plezier met
je waardebon!!
Geschreven door: Marlene Snelders-Linssen
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 4 januari 2016 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 december 2015’ en druk de pagina af.
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2015
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
December
18
Ophalen groene kliko + PMD-zak
19
Kerst MEEMEKOAR
19
Ophalen oud papier (ipv 26 december)
20
Harmonie: Kerstconcert
20
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30u-12.30u
21
25 t/m
3 januari

KVB: Kerstviering
KOM: Kunst Om Molen

28

Ophalen PMD-zak

2016
Januari
2

Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak

2

TCO: activiteitenmiddag De Voltage

4

KBO: Filmavond

8

Ophalen PMD-zak

8

Bosbender Kids: 14.30u-16.30u

9

Tiroler Winterfest: uitreiking
Raboverenigingsprijs en verkiezing
Oerlenaar van het jaar

10

SJO: Snerttocht mmv Groen en Keurig

15

Ophalen groene kliko + PMD-zak

17

TCO: dag in de sneeuw (of 31 januari)

22

Bosbender Kids: 14.30u-16.30u

22

Ophalen PMD-zak

23

Ophalen oud papier

28 + 29
29

Schalm: Klucht theater ‘t Ros voor
donateurs Nieuwe Levenskracht
Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak
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TCO: dag in de sneeuw (of 17 januari)

Februari
1

KBO: Filmavond

5

Ophalen PMD-zak

6 t/m 9

Carnaval

6

Carnavalsoptocht Oerle

12

Ophalen groene kliko + PMD-zak

12

TCO: voorjaarsactiviteit

13

BIO: Verkoop Valentijnsharten

19

Ophalen PMD-zak

19

Bosbender Kids: 14.30u-16.30u

26

Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak

27

Ophalen oud papier
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Maart
4

Ophalen groene kliko + PMD-zak

4

Bosbender Kids: 14.30u-16.30u

7

KBO: Filmavond

7

DVO: 19.30u Openbare vergadering

11

Ophalen groene kliko + PMD-zak

18

Ophalen groene kliko + PMD-zak

18

TCO: Informatie avond Oerse braderie

18
25

Bosbender Kids: 14.30u-16.30u
Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak

26
27

Ophalen oud papier
SJO: Paaseieren zoeken

April
3
9
16
18
23

TCO: Oerse Braderie
Grote Quiz van Veldhoven
Chemokar: Kerkplein Oerle
DVO: 20.00u Jaarvergadering
Ophalen oud papier

Mei
15
28
28

SJO: Pinksterfietstocht
TCO: Verrassingsactiviteit
Ophalen oud papier

Juni
3+4
12
25

Boergondisch Oers
OMTT Oerse Motor Tour Tochten
Ophalen oud papier

Juli
11
16-17

DVO: 19.30u Openbare vergadering
TCO: Tieners voor Tieners (T4T) weekend

Augustus
26 t/m 28

TCO: Bivak

September
10
TCO: Afsluitingsavond
10

Chemokar: Kerkplein Oerle

Oktober
8 en 9

BIO: 24 uurstoernooi met dienstenveiling
en feestavond in d’Ouw School

November
7
DVO: 20.00u Vergadering verenigingen
28
DVO: 19.30u Openbare vergadering

De volgende kopijdatum is

4 januari 2016

Foto impressie Sinterklaasmiddag “Dance, dance, dance”

