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

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ).
Op de volgende plaatsen ligt de Koers:
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School.
Stichting Koers van Oers
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen;
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een cd/dvd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd).
Advertentie tarieven
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website:
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm

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

Verschijningsdata 2015 (onder voorbehoud)
Kopij
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Dankbetuiging
Hierbij willen wij iedereen
hartelijk danken voor het
medeleven in de vorm van lieve
woorden, kaarten, telefoontjes,
steun en warmte na het
overlijden van
Bert van Kollenburg.

Koos van Kollenburg-Bierings en familie

Vraag en aanbod

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is bedoeld om
op niet commerciële basis een oproep te doen. De redactie behoudt
zich wel het recht voor om (zonder opgaaf van redenen) het stukje
niet te plaatsen

Verzorgpony
Hoi,

Chant’Oers neemt afscheid

Ik ben Carmen en ik ben op zoek naar een
verzorgpony. Ik zit zelf onder paardrijden dus ik heb
er best wel veel ervaring mee, ik ben10 jaar en zit
bijna 3 jaar op paardrijden. Ik woon in Oerle.
alvast bedankt gr. Carmen
mail: sterrereiningh@gmail.com

Chant’Oers neemt afscheid van
dirigent Jan Terpstra en pianist Johan
Jansen.
Op donderdag 16 juli geeft Chant’Oers een concert
in d’Ouw School. Dit is het laatste concert onder de
muzikale leiding van dirigent Jan Terpstra en van
onze vaste pianist Johan Jansen.
Beiden hebben de laatste 5 jaar hun steentje
bijgedragen om Chant’Oers naar een hoger niveau
te brengen. Het concert begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis. U bent van harte welkom.
Na de zomervakantie gaat Chant’Oers een nieuwe
muzikale toekomst tegemoet onder leiding van
dirigent Peter van Beijnum.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
2

Oppas aangeboden
Mijn naam is Alexander, ik ben een jongen van
14 jaar en wil graag oppassen.
Ik ben gewend met kinderen om te gaan en vind het
ook leuk.
In het weekend ben ik beschikbaar voor overdag en
‘s avonds.
Tijdens de vakantie van 17 juli tot 1 augustus kan ik
elke dag.
Dus als u een oppas nodig heeft kunt U mij bellen of
app-en op ( 06-83187979. Ik hoor graag van U.
Alexander Whitrick
Clementinalaan 22
Oerle

Italiaanse
autospecialist

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!
Let op: U moet de volledige oplossing insturen.
De oplossing van Crypto 19 was:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koers Van Oers
BijenhAl
BooNberg
TCO
FrAns
OranjeMarkt
Pubquiz
TotErfout
LooNbedrijf

Familienaam: Van Campen
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Fam. B. Hospel, Mieke van Campen, Annie Eliëns,
Zus Sanders.
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Crypto Oers, puzzel 20

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Mevrouw Silkens bevestigt dat ze vlakbij Breugel
woont (5)
2. Nu het Dorpscentrum, vroeger een woning om seks
te hebben? (16)
3. Hij werkt in de tuin en zit voor bij de VSA (6)
4. Een windje tussen Stepke en Nieuwe Kerkstraat (6)
5. Ik denk dat ik de strijd binnen loop, zegt de oud
voorzitter van BIO (8)
6. Dit stel is ook een buurtvereniging (3,6)
7. De eetlust van een tractor bij De Guld op 24 mei jl
(11)
8. Uitvoering van een gevierde kleine vinger door de
Harmonie (15)
9. Schelf regelt anders hypotheken en verzekeringen
(6)

Succes !
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 13 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken
Zaterdag 20 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken
Woensdag 24 juni: patroonsfeest St. Jan de
Doper – zegening St. Janstrossen
09.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Franken
en pater Malaka (Convocamus)
Zaterdag 27 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken
Zaterdag 4 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
Zaterdag 11 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken
Actiedag 28 juni St.-Maartenskerk t.b.v.
Israëlreis voor minder validen
Myriam Schoutsen, pastoraal werker binnen
parochie Christus Hovenier, organiseert van
12 t/m 22 oktober een bedevaartreis naar Israël
voor mensen met een lichamelijke beperking - ook
rolstoelgebruikers - en hun begeleiders. Natuurlijk
vallen de kosten hiervoor hoger uit dan de andere
Israëlpelgrimsreizen die zij al talloze keren heeft
georganiseerd.
Om enigszins in de kosten tegemoet te komen wordt
er vanuit de kerkwijk St. Maarten een speciale Actie
Dag gehouden om extra geld in te zamelen.
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Op zondag 28 juni vanaf 14.00 uur bent u van harte
welkom bij de boeken en CD – verkoop en wordt er
tevens een loterij gehouden.
Hebt u nog overtollige boeken of CD’s, dan kunt u
deze kwijt van ma t/m vrij van 9.30 – 12.00 uur in
het Kerkwijkcentrum St. Maarten aan de
Heibocht 10.

Parochieberichten:
Gedoopt:

- Bram Moeskops
(17/5)
- Bas Verspaandonk (17/5)
Pastoraal team:
Pastoor R. Franken, Kapelstraat Zuid 18
(040 – 303 07 60
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 040 - 78 78 923
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 – 12.00 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

Actiedag Israëlreis

Pinksterfietstocht 2015

Actiedag 28 juni voor Israëlreis
minder validen
Na zeven geslaagde reizen naar Israël sinds
2008 wil Myriam Schoutsen, de vaste
reisleidster, in oktober 2015 voor het eerst een
reis naar het Heilig Land organiseren voor
mensen met een mobiliteitsbeperking. Er
wordt gereisd in een bus met voldoende
rolstoelplaatsen en het programma is
aangepast.
Omdat het om een extra dure reis gaat, hoopt
Myriam Schoutsen - pastoraal werker binnen de
Veldhovense parochie Christus Koning - met een
actiedag geld te kunnen inzamelen zodat ook
mensen met een smalle beurs mee kunnen. Een
werkgroep bereidt deze dag voor, die op zondag 28
juni wordt gehouden in de Maartenskerk aan de
Heibocht.
De busreis in Israël, die van 19 tot 29 oktober is
gepland, voert langs alle belangrijke heilige
plaatsen. Jeruzalem, Bethlehem, Nazareth, de Berg
Tabor, het Meer van Galilea en vele andere locaties
zijn in het reisschema opgenomen. Zowel mensen
met een lichtere als zwaardere mobiliteitsbeperking
zijn welkom. Degenen die niet zonder hulp kunnen
reizen, dienen wel een begeleider mee te nemen.
Er is op deze reis plaats voor in totaal zo'n dertig
personen - valide, invalide en minder valide.
De actiedag op 28 juni krijgt een feestelijk karakter,
omdat hiervoor ook alle pelgrims van eerdere reizen
worden uitgenodigd. Met talloze activiteiten, van
Israëlische dans, een fototentoonstelling over Israël
en boekenverkoop tot een grote loterij, wordt geld
ingezameld voor deze unieke reis. Iedereen is op
deze dag van harte welkom in de Sint Maartenskerk.
Die begint om 14 uur en eindigt met een gezellige
Israëlische avond.
In de kerk kunt u nu al boeken en cd's inleveren
voor de boekenmarkt.
Belangstellenden voor de reis kunnen zich melden
bij Myriam Schoutsen.
Tel. 06 1005 7780. E-mail
mschoutsen@christuskoningveldhoven.nl.
Zie ook de website www.bijbelreizenisrael.nl.

We hadden geboft ....het weer was perfect
voor een leuke fietstocht. Dus deden we mee
met de pinksterfietstocht op 24 mei
jongsleden.
Vanaf D’ouw School in Oerle fietsten we langs de
Abdijtuinen en de korenmolen “De Adriaan” richting
M.M.C. Tijdens de weg daar naartoe werden we nog
even opgehouden door de wielrenners die meededen
aan de wielerkoers Omloop der Kempen. Aangezien
die harder gingen dan wij, lieten we ze maar voor.
Daarna vervolgden we onze tour richting Eindhoven
en het waterwingebied ‘Klotputten’. Ook hier werden
we verwend met mooie fietspaden. Al fietsend
kwamen we langs de Hightech campus en gingen we
richting recreatieplas ‘het Gat van Waalre’.
Daar kregen we een welverdiende pauze. Een hele
fijne plek om even van een kop koffie te genieten en
voor de kinderen een leuke plek om te spelen. Er
was een speeltuin en een grote berg waar ze met
hartenlust vanaf konden glijden en zo. Toen we ons
gezinnetje weer bij elkaar hadden, vervolgden we
onze weg. Via de Volmolen naar Koningshof dan
onder het viaduct door naar De Korze en terug naar
Oerle.
Terug in Oerle moest er eerst een ijsje gegeten
worden aangezien dat was beloofd aan de kids. Wat
wel ten gevolge had dat we te laat waren voor de
prijsuitreiking. Maar, beloofd is beloofd dus.
Fam. Nabben en fam. van Gassel,
bedankt voor het uitzetten van deze
leuke fietstocht.
D. Snelders

Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via:

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

fractie@cda-veldhoven.nl

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

5

Uitvaartverzorging
Laten we haar voor dit verhaal Bella
noemen omdat ze niet zo heet.
Ergens op mijn website staat te lezen: “ …ik kan
voor mezelf geen beter passend werk voorstellen
dan dit werk.” In dit artikel geef ik u aan de hand
van een voorbeeld een inkijk in mijn werk.
“Op een veel te jonge leeftijd, negen jaar, overlijdt
ze aan een veel te sterke ziekte. Verslagenheid,
verdriet, boosheid en machteloosheid voeren vaak
de boventoon in een familie die geconfronteerd
wordt met een overlijden, zo ook bij de familie van
Bella. Pratend met haar ouders over een afscheid
merk ik dat de ouders het heel belangrijk vinden dat
de klasgenootjes van Bella in alle rust en
benaderbaarheid afscheid kunnen nemen van haar.
Ik informeer de ouders over mogelijkheden en opper
ideeën. Bella zal licht gebalsemd en zonder kist
opgebaard worden.
Op een open plek in een naburig natuurgebied staat
ze daar, mooi, bijna engelachtig, midden in het
groen. Haar ouders zitten aan haar voeteneind.
Klasgenoten, juffen en enkele begeleidende ouders
komen al zingend dichterbij en iedereen gaat rond
Bella zitten. Er volgt een verhaal, wensjes,
uitgesproken door klasgenootjes, witte ballonnen
worden aan de baar gebonden. Bloemen worden
rond Bella gelegd. Klasgenootjes zingen en strelen

nog even Bella’s hand. Ik kijk naar de ouders en zie
hoeveel troost en kracht ze putten uit deze
ceremonie. Het sterkt hen zichtbaar in het te dragen
verdriet. Twee dagen later is Bella’s
crematieplechtigheid, er worden ook foto’s getoond
van de “kinderceremonie”. Veel klasgenootjes en
ouders vertellen later hoe waardevol ze het vonden
dat ze bij die kinderceremonie aanwezig konden
zijn. Het maakte een heel moeilijke situatie wat
beter bespreekbaar, iets beter hanteerbaar. De
ouders van Bella ondervonden in de maanden
daarna heel veel mentale steun en concrete hulp uit
hun omgeving waarmee ze hun allergrootste
verdriet gedeeld hadden.”
Misschien zit in dit bovenstaand verhaal wel alles
waarom ik werk als uitvaartverzorger.
Te vaak hoor ik om mij heen: “Ik dacht dat we
gebonden waren aan het uitvaartbedrijf van de
uitvaartverzekering, wat meestal niet zo is, je kan
bellen wie je wilt die de uitvaart regelt;
Als we dat van tevoren had geweten, hadden we het
anders gedaan.
Of; oh, ik dacht dat zoiets heel duur was… Erger
nog; ik wist niet dat zoiets ook mocht…”
In die gevallen ontbreekt het gewoon aan aandacht
en tijd om na(ast)bestaanden van de juiste
informatie te voorzien. Heel jammer, want je kunt
een afscheid maar een keer doen.

(advertentie)

“Afscheid nemen is het koesteren van herinneringen.
De tijd van sterven is de tijd van aandacht voor het leven.”
We hebben een nuttig boekje geschreven : “Mijn afscheid, zo wil ik het.” Het informeert u en zet u
aan tot nadenken over uw eigen afscheid. U kunt het kosteloos aanvragen via de website.
Afscheid nemen vraagt om bijzondere aandacht en tijd. Hierbij kan ik u professioneel begeleiden.
Als DELA verzekerden heeft men een vrije keuze om een uitvaart bij ons in handen te geven.

Lees verder op www.vandevenuitvaarten.nl Van de Ven Uitvaarten Stef : 06 – 21340264
E-mail stef@vandevenuitvaarten.nl
Zandoerle 1 5507 RJ Oerle VELDHOVEN
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Onderliggende waardes helpen opzoeken,
doen wat helpt, en wat nodig is.
Datgene doen waaruit nabestaanden kracht kunnen
putten, waar ze troost in vinden. Het samen zo
organiseren zodat het een beetje helpt om een
nieuwe realiteit te aanvaarden en deze te verweven
met de dagelijkse gang van zaken. Rouwverwerking
op gang helpen. Er voor zorgen dat nabestaanden
en omgeving aandacht blijven houden voor elkaar.
Rouw verwerken is een hele klus en doe je zelf,
maar anderen kunnen daar wel een goede rol in
spelen.
Waarde toevoegen daar waar je van
toegevoegde waarde bent, dat is wat je kan
factureren, de rest lever je tegen kostprijs.
“ Het is niet al te transparant hoe de uitvaartbranche
haar geld verdient. Al te vaak zie ik bedrijven winst
maken op zaken waar ze helemaal niets voor doen.
Onbegrijpelijk vind ik dat. Dat voelt niet goed voor
mij. Ik word ingehuurd vanwege de kennis,
informatie en ideeën die ik heb, dus deel ik die waar
het past.”
Realistisch zijn ten aanzien van de dood
Niet veel mensen praten over hun eigen afscheid.
Dat is jammer want het kan een enorm verschil
maken binnen een familie als een afscheid eenmaal
daar is. Het blijkt dat het boekje wat we uitgeven –
“Mijn afscheid, zo wil ik het” erg goed helpt om een
gesprek over iemands afscheid vorm te geven. Toch
bevat het 8 bijna blanco pagina’s … Samen bij leven
en welzijn bepraten wat jij mooi zou vinden tijdens
het eigen afscheid. Waardevol, zorgzaam naar
elkaar toe!
Het boekje is kosteloos aan te vragen via onze
website: www.vandevenuitvaarten.nl
Stef van de Ven, uitvaartverzorger
bij Van de Ven Uitvaarten.

BIO : Kangoeroe Klub

Op woensdag 27-05-2015 sloten de
allerkleinsten van ons mooie clubje hun eerste
seizoen af met een gezellige activiteit.
De meiden van de Kangoeroe Klub gingen naar
Speeltuin Kabouterdorp!
Om 15.00 uur verzamelden
9 meiden van 3, 4 en 5 jaar
zich bij het Kabouterdorp.
Ze hadden er zin in en
waren zo verdwenen in de
speeltuin.
De schommel was duidelijk
favoriet! Met zoveel
mogelijk erin en dan
geduwd worden door iemand
van de Jeugdcommissie; de
meiden vonden het heerlijk!
Maar natuurlijk werd er ook
veel gesprongen op de
trampoline, gegleden van de
glijbanen, geklommen en
gefietst. Een drukke middag
dus.
Tussendoor kregen de meiden
natuurlijk wat drinken en
snoep en chips. Zo werd het een echte feestmiddag.
Om 17.00 uur werden de meiden weer opgehaald.
Nog even met z'n allen op de foto en toen moe naar
huis.
Meiden; het was heel
gezellig! Jullie hebben
een heel leuk eerste
seizoen gehad! Hopelijk
tot volgend jaar!
Groetjes,
JC BIO
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KBO lanceert Ons Platform
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

KBO-Brabant lanceert Ons Platform
Vanaf vandaag kunnen alle senioren in Brabant
gebruik maken van Ons Platform, een online
platform ontwikkeld door KBO-Brabant en
Cubigo. Ons Platform is een digitaal
bureaublad dat is afgestemd op de behoeften
van senioren. KBO-Brabant heeft dit platform
ontwikkeld om het gebruik van internet op
zowel een computer als tablet te
vergemakkelijken. Door de intuïtieve opzet en
het gebruiksgemak is het door iedereen te
gebruiken, zelfs wanneer iemand geen
ervaring heeft met internet.

Ons Platform zorgt ervoor dat middelen en zorg
efficiënter worden ingezet waardoor mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Verschillende
diensten zijn gebundeld. Zo kun je met de tablet of
computer via het platform maaltijden bestellen, een
videogesprek met de verpleegkundige voeren of
hulp van de buren inroepen. In de nabije toekomst
zijn ook medische toepassingen mogelijk, zoals je
bloeddruk doorsturen of een afspraak maken met je
huisarts. Ons Platform ondersteunt maximaal, is
gratis en erg eenvoudig in gebruik.

Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkheden op
het gebied van ontmoeting, nieuws, recreatie en
zorg. Senioren kunnen zelf kiezen aan welke functies
zij behoefte hebben. De functies zijn
gebruiksvriendelijk waardoor ook degenen met de
grootste drempelvrees Ons Platform kunnen
gebruiken. Kortom, zelfstandig het internet op
binnen een veilige omgeving.

Het platform van Cubigo won in 2014 de
publieksprijs voor het meest innovatieve product in
de zorg, en werd door Google benoemd tot één van
de 15 meest technologische start-ups ter wereld.
Met recht dus een waardevolle tool voor de senioren
in Brabant. Op www.kbo-brabant.nl is een pagina
ingericht met meer informatie over Ons Platform en
doorverwijzingen naar online registratie en de app.

Deze online toepassing biedt senioren de kans om
dagelijkse contacten te onderhouden via e-mail of
videobellen, allemaal binnen het systeem.
Bovendien biedt Ons Platform senioren een bron aan
informatie over de eigen buurt, wijk en woonplaats.
Naast het sociale aspect ondersteunt het platform
zorg op afstand met behulp van technologie.

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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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Lunchen in Valkenswaard

Samenwerking Severinus en Brownies
& downies Valkenswaard een feit
Op 1 mei 2015 ging Severinus een
samenwerkingsverband aan met Brownies &
downieS Valkenswaard. Eigenaren Nicole en
Elly van den Biggelaar startten dit prachtige
initiatief op 4 maart jl. De Valkenswaardse
burgemeester Ederveen opende samen met het
team het bijzondere lunchcafé en de bed &
breakfast.
Nicole en Elly zijn al ruim 19 jaar werkzaam in hun
eigen vakgebied; Nicole als horecamanager en Elly
als verpleegkundige met ruime ervaring in de
ondersteuning van mensen met een verstandelijke
beperking. Een ideale combinatie voor Brownies &
downieS Valkenswaard, waarin horeca en zorg wordt
gecombineerd. Nicole vertelt: “De medewerkers die
bij Brownies & downieS Valkenswaard werken, zijn
mensen met een verstandelijke beperking. Unieke
en bijzondere mensen die ook graag in de
samenleving participeren. Vol trots en enthousiasme
nemen onze medewerkers, onder begeleiding van
professionele begeleiders, bestellingen op, serveren,
werken mee in de keuken en houden de bed &
breakfast-kamers netjes. We kijken naar de
mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.
Ook zij verdienen een kans!”

Participeren in de samenleving
Diny van der Vleuten, Hoofd Zorgbureau, sluit
daarop aan: “Participeren in de samenleving, dat is
wat Severinus belangrijk vindt en naar streeft. Voor
externe cliënten die in Valkenswaard wonen, is dit
een hele uitdagende, nieuwe werkplek. De cliënten
die er al werken zijn dolenthousiast en we hebben
zelfs een aantal nieuwe vragen van cliënten binnen.
De werkzaamheden zijn uiteenlopend, maar in een
veilige, vertrouwde omgeving.“ Ze vervolgt: “Direct
bij het eerste gesprek met Nicole en Elly was ik
gecharmeerd van hun werkwijze en plannen voor
het lunchcafé en bed & breakfast. De dames waren
zo ontzettend enthousiast dat we niet anders meer
konden en wilden dan met hen in zee gaan. Samen
onderzochten we de mogelijkheden voor een
samenwerking en vol trots kunnen we nu zeggen dat
deze per 1 mei 2015 een feit is.”
Voor ieder wat wils
Elly besluit: “Waarvoor kun je bij ons terecht? In ons
lunchcafé serveren wij heerlijke verse brownies,
appeltaart, desembroodjes, salades en soepen. Ook
verzorgen wij een high tea of high wine. Op
donderdag t/m zondag serveren wij een drie gangen
keuzemenu voor 20 euro. Uiteraard kunt u ook
gewoon een kop koffie bestellen. In onze bed &
breakfast kunt u heerlijk, rustig overnachten. Kom
gerust eens een kijkje nemen.”
Meer weten over Brownies & downieS
Valkenswaard? Kijk dan op
http://browniesanddowniesvalkenswaard.nl of neem
contact op met het Zorgbureau van Severinus via
zorgbureau@severinus.nl of 040 258 63 19.

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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Het interview

‘Ik kan de meiden nog niet goed
missen’
“Het is best leuk om te doen, maar in juni word
ik tachtig. Je moet toch ooit stoppen.” Vanaf
1957 heeft Tiny Henst zich in diverse functies
ingezet voor korfbalvereniging BIO.
Zondag 24 mei nam de geboren Oerlenaar, die
veel betekend heeft voor de korfbalsport,
afscheid van de Oerlese club.
Door Ad Adriaans
Tachtig jaar geleden werd Tiny geboren aan de
Oude Kerkstraat 2. De woning van toen staat er niet
meer. “Mijn vader
was onderwijzer. Zelf
doorliep ik de Philips
Bedrijfsschool en heb
altijd voor Philips
gewerkt. Ik ben er
begonnen als
gereedschapsmaker.
Door het volgen van
avondstudies ben ik
uiteindelijk op de
tekenkamer beland.
Ik tekende onder
meer onderdelen van
de echte Philips
televisies. Thuis
hadden we vroeger
alles van Philips. Zelf
heb ik nu nog een
flatscreen tv maar
volgens mij zit er
niets meer van
Philips in.”
Scheidsrechter
In 1957 belandde Tiny bij BIO via zijn toenmalige
vriendin en latere vrouw Leny. “Leny speelde bij de
senioren en ik ging mee om te kijken. Ik kon mijn
mond niet houden en zat zo in het bestuur. Omdat
ik de spelregels niet kende, volgde ik de
scheidsrechterscursus. Om zeker te weten dat ik het
goed deed, volgde ik een jaar later dezelfde cursus
nog een keer. 22 jaar ben ik met veel plezier
scheidsrechter geweest, dat is eigenlijk wat ik het
liefst deed. Ik mocht in het dameskorfbal op het
hoogste niveau fluiten. Vaak kreeg ik na afloop van
de speelsters te horen dat ze een leuke wedstrijd
hadden gespeeld.
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In al die jaren heb ik maar twee dames van het veld
gestuurd omdat ze met elkaar begonnen te vechten.
Ik neem het mezelf nog kwalijk dat ik toen niet
eerder heb ingegrepen. In de jaren zestig heb ik ook
een tijd als docent de scheidsrechterscursus
gegeven. De ervaring die ik als scheidsrechter
opdeed kon ik weer goed gebruiken tijdens de
cursus.”
Fusie
In 1962 nam Tiny het voorzitterschap van BIO over
van Miet Verhoeven. Naast het voorzitterschap van
BIO bekleedde hij ook het voorzitterschap van het
district Zuid-Oost Brabant waarvoor hij tevens
afgevaardigde was in het hoofdbestuur van de
Nederlandse Dameskorfbalbond. In deze
hoedanigheid maakte Tiny de fusie mee met het
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond. “De
fusiegesprekken duurden twee jaar. Bij de ene bond
ging het om dames- en meisjeskorfbal, de andere
bond was gemengd. Beiden hanteerden wel dezelfde
spelregels.

De Nationale Sportfederatie wilde dat er een fusie
kwam om subsidie te besparen. Met een kleine
meerderheid van stemmen viel het besluit op 9-41994. Toen moesten er commissies benoemd
worden om de bonden in elkaar te laten overvloeien.
Veel mensen verloren hierbij hun functie, en dat
ging niet zonder slag of stoot. Het duurde een goed
jaar voordat alles op rolletjes liep. Ik wilde na de
fusie niet afhaken en kreeg binnen de Commissie
Zuid de zaalcompetitie als portefeuille binnen de
nieuwe bond. Daarnaast was ik nog een aantal jaren
voorzitter van de Technische Commissie.” Toen hij in
2001 stopte op bestuurlijk niveau werd hij
onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. “Pas later besefte ik hoe bijzonder deze
onderscheiding is.”
Verslaggever
De laatste tien jaar fungeerde Tiny als verslaggever
van het vaandelteam. “In het seizoen 2003/2004
werd BIO kampioen. Er stonden altijd verslagen van
de wedstrijden van SDO in het Veldhovens
Weekblad. Toenmalig voorzitter Jan Kampinga zei:
‘waarom BIO niet?’ Kun jij dat niet gaan doen, je
staat toch altijd langs de lijn. Een week later kreeg
ik van Jan een notitieblokje in mijn handen gedrukt.
Het schrijven ging mij van begin af aan goed af. In
het begin veranderde het Veldhovens Weekblad de
kop wel eens, maar later nooit meer.” De
scheidrechter heeft Tiny nooit afgekraakt in zijn
verslagen. “Dat deed ik nooit. De scheidsrechter
bestaat eigenlijk niet voor mij. Dat komt denk ik
omdat ik zelf scheidsrechter ben geweest. Het is zo
gemakkelijk om de scheidsrechter de schuld te
geven.” Thuis bewaart Tiny mappen vol met foto’s
en verhalen over korfbal. De map met verslagen is
zijn favoriet. Zo bewaart hij de koppen van de
honderden verslagen die in het Veldhovens
Weekblad stonden. “Ik wil dat de kop elke keer
anders is. Vaak zat ik er al aan te denken als ik in de
auto weer terug naar huis reed. Vaak moest ik ’s
avonds laat nog het verslag maken omdat dit voor
middernacht binnen moest zijn bij het Veldhovens
Weekblad. Ook mailde ik de uitslag door naar
Omroep Brabant die het op Teletekst zette. De
laatste jaren ging het verslag ook naar de site van
BIO en Oerle.info.”

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

jan1.joosten@kpnplanet.nl

Toeschouwer
De meiden van het eerste hebben Tiny ook
opgenomen in hun groepsapp. “Vaak weet ik niet
waar ze het over hebben. Je voelt aan dat je er niet
meer tussen past, de afstand wordt te groot.
Daarom ga ik ermee stoppen. Het werk voor BIO ga
ik wel missen, maar als toeschouwer zal ik nog
regelmatig langs de lijn staan. Ik kan de meiden nog
niet goed missen. Met veel plezier heb ik al die jaren
in de korfbalwereld gezeten. BIO is een hartstikke
fijne en warme club, altijd geïnteresseerd in jou. Ik
ben erelid, dus ik blijf bij deze mooie vereniging
betrokken.”
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Boergondisch Oers slimste

Boergondisch Oers wint Grote
Dorpsquiz van Veldhoven
Zaterdagavond 2 mei was het zover, om zeven
uur ging De Grote Quiz van Veldhoven van
start. Er deden 43 teams mee met in totaal 650
deelnemers. Het team van Boergondisch Oers
had zich ook ingeschreven met in totaal 20
man.
We hadden ons goed voorbereid, d’Ouw School was
omgebouwd tot een kenniscentrum met meer dan
10 laptops, ipads en computers. We hadden tien
specialisten-teams gevormd, zodat we elk
onderwerp zo goed mogelijk konden tackelen. Of het
nu ging om natuur, wetenschap, puzzels, muziek of
sport, we waren er helemaal klaar voor.
Om kwart over zeven kwamen Mieke en Marlon
binnen met 400 vragen en opdrachten die ze in
Veldhoven bij de organisatie hadden opgehaald. We
gingen voortvarend te werk en luttele minuten later
was het team van Boergondisch Oers voor het eerst
stil en heel geconcentreerd bezig. Je kon een speld
horen vallen. Kees Hulshorst en Tinus van Campen
stonden achter de bar en geloofden hun ogen en
oren niet: “Zo stil hebben we ze nog niet eerder
gezien en drinken doen ze ok nie!”

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

Blijf er niet langer mee lopen!
Wat heeft u tenslotte te verliezen?
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,
maar een op resultaat gerichte aanpak!

Mijn behandelingen worden veelal
vergoed door uw zorgverzekeraar.
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl)

Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters
(Natuurgeneeskundig Therapeut)
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven
Mobiel: 06-22803190
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Naast kennisvragen waren er ook veel praktische
opdrachten: maak een catwalk creatie van
toiletpapier, los een moord op in Veldhoven, zing
een hit van K3. Om elf uur werd het ineens hectisch,
is alles af? Om half twaalf moest onze teamcaptain
Marlon Hulshorst alles weer inleveren in Lokaal 8 in
Veldhoven. We vonden het heel leuk om zoiets een
keer te doen maar hadden geen idee hoe we het er
vanaf hadden gebracht. We moesten twee weken
wachten op de uitslag.
Op 16 mei gingen we ’s avonds naar Lokaal 8 en
daar kregen we een envelop overhandigd. We
maakten hem open en waren compleet
overdonderd: we hadden gewonnen! Wat waren we
blij. Vol trots togen we met onze prijs naar Oerle
waar we de overwinning op gepaste wijze hebben
gevierd. De hoofdprijs ad € 250 hebben we
geschonken aan Mont Ventoux 4 Milou waar Jan van
de Mierden zich met hart en ziel voor inzet.
Misschien is het een idee om onze eigen Dorpsquiz
in Oerle te organiseren, er blijkt talent te wonen….
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Nacompetitie voor dames

Wedstrijdverslag RKVVO Dames 1

Ook damesteam RKVVO speelt
nacompetitie!

Eerste doelpunt thuisploeg staat genoteerd.

Vanwege de winst van de derde periode spelen we
nacompetitie, wat inhoudt dat er tweemaal een
heen- en terugwedstrijd wordt gespeeld (net de
Champions League, maar dan voor dames in de
derde klasse...). En bij winst is er een plek in de
tweede klasse te behalen. Dat maakt voor ons niks
meer uit, maar dat komt later. De vorige
tegenstander had zich teruggetrokken, vandaar dat
we gisteren, maandag 25 mei, pas weer speelden.

Nijnsel kreeg nog wel een aantal grote kansen om
de voorsprong uit te breiden, maar het
tegengestelde gebeurde. Een schitterende actie van
Romy leidde tot de 3-4: ze speelde 2 man om en
schoot de bal knalhard in het dak van de goal.
Helaas was dat al minuut 88, dus niet lang daarna
klonk het fluitsignaal. Weer dank aan de dames die
ons hebben geholpen! Vrouw van de wedstrijd was
Romy.

De dames van Nijnsel namen deze wedstrijd
bijzonder serieus en hadden een heel blik supporters
opengetrokken. Met wederom wat hulp stonden we
gelukkig met 11 op het veld. We vonden elkaar
moeizaam en de tegenstander kon veel te makkelijk
voetballen. Al na 10 minuten keken we tegen een 01 achterstand aan en de 20 minuten daarna kwamen
daar nog 2 (onnodige!) tegengoals bij. Het liep niet
echt en dat is zacht uitgedrukt. Pas laat in de eerste
helft konden we iets terugdoen: Romy maakte een
goede actie over de linkerflank en had oog voor Loes
die de bal recht in de voeten kreeg en ‘m langs de
keeper schoof.

Volgende week nog één wedstrijd! Nog één keer
knallen en lekker voetballen met elkaar.

In de tweede helft lieten we wat meer voetbal zien.
De wedstrijd werd daardoor leuker, maar toch
scoorde de tegenstander nog een keer. Daarna
gingen ze spelen alsof ze met 3-0 achter stonden
waardoor er voor ons ruimtes ontstonden voorin.
Voorheen heb ik ooit gezegd dat Anita nooit meer
dezelfde goal zou maken, maar dat deed ze vandaag
toch: ze krulde weer de corner erin. Lekker! 2-4 en
het publiek van Nijnsel viel even stil, wat ook wel
fijn was.

Loes van der Velden, RKVVO Dames 1

Romy Groenen in actie.

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

Spits Loes van der Velden in actie.

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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Rattenbestrijding

De gemeente bestrijdt ratten in principe alléén
in het openbaar gebied. Voor rattenbestrijding
op particulier terrein is de eigenaar zelf
verantwoordelijk. Bij gebleken overlast op
eigen terrein zal de gemeente de eigenaar
daarom in eerste instantie altijd doorverwijzen
naar een gespecialiseerd bedrijf voor
ongediertebestrijding.
Overlast wel melden
De gemeente houdt wel graag de vinger aan de pols
omdat het haar taak is, in te grijpen bij gevaar voor
de volksgezondheid. Meld eventuele rattenoverlast
daarom altijd bij de gemeente. Alleen door
registratie van uw meldingen krijgen we een
totaalbeeld van de omvang van rattenpopulaties. Bij
grotere concentraties van ratten in een gebied,
schakelen we de Plagen Preventie Dienst (PPD ) in
voor nader onderzoek. Als hieruit blijkt dat de bron
van overlast in het openbaar gebied ligt, zorgt de
gemeente voor de bestrijding. Als de bron van
overlast duidelijk op particulier terrein ligt, benadert
de gemeente de eigenaar/bewoner met het verzoek
maatregelen te treffen.

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

Preventieve maatregelen
Bestrijding van ratten heeft alleen zin als u ook
maatregelen neemt om ratten te voorkomen. De
gemeente voert zelf ook preventieve bestrijding uit,
dit met name langs watergangen en sloten. Wat
kunt u zelf doen?

Gebruik voederplankjes voor vogels alleen bij
(strenge) vorst en voer alleen in de ochtend.
Ratten gaan graag in de schemering op zoek naar
voedsel, zorg dus dat ze dan niks meer vinden.
· Vraag een gespecialiseerd bedrijf om advies en
geef hen eventueel opdracht voor de bestrijding.

· Ruim afval tijdig op.
· Sluit voorraden dierenvoer goed af (bijvoorbeeld in

Kosten
De kosten voor rattenbestrijding op uw eigen terrein
betaalt u zelf. De kosten voor rattenbestrijding in
het openbaar gebied betaalt de gemeente.

glazen potten of blikken).
Heeft u buiten-huisdieren (bijvoorbeeld vogels,
kippen, konijnen, geiten), zorg dan dat ratten niet
onder de hokken kunnen komen.
· Ben terughoudend met het voeren van tuinvogels.

Neem voor meer informatie over
ongediertebestrijding op particulier terrein contact
op met een ongediertebestrijdingsbedrijf.
Wilt u een melding doen over ongedierte in het
openbaar gebied van de gemeente Veldhoven? Dit
kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week digitaal
melden via de website www.veldhoven.nl
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Ouw (k)oers

Pinksterconcert

Bron: Koers van Oers, jaargang 38,
nummer 6, juni 2005

Peanutbal dagen
Wij hebben mee gedaan aan de peanutbal dagen
met de school heel groep 8 was mee. Het was op de
Korze. Het was heel gezellig. Het was 2 dagen,
26 en 27 mei. St. Jan baptist was met 2 teams. Er
waren nog heel veel andere scholen uit Veldhoven
en omstreken er waren nog 60 andere teams. Er
waren ongeveer 625 kinderen die mee deden. Van
onze school hadden allebei de teams een beker
gewonnen. Een team had de 3de plaats gehaald van
de 60 dus dat was heel goed. En het andere team
had de sportiviteitsprijs gehaald ook van de
60 teams dus dat was ook wel goed.
Op de eerste dag was het team de 3de was geworden
1ste van de poule. En de tweede dag waren zij in de
winnaars poule gekomen daar zijn ze 2de geworden
en mochten toen voor de 3de en 4de plaats spelen
tegen de Op Dreef dat hadden ze gewonnen dus
waren ze 3de geworden. Het team dat de
sportiviteitsprijs had gewonnen waren de eerste dag
3de van de poule en de tweede dag 1ste van de poule
toen hadden we alles gewonnen. We hadden heel
lekker weer daar hebben we heel veel geluk mee
gehad. Daarom hebben we ook heel veel met water
gespeeld.
Van: Paul en Kees de Kort

Pinkstermuziek in de bossen
Ook dit jaar was het weer een muzikaal leuke
middag op de 2e Pinksterdag in de bossen van
Zittard. Harmonie Sint Cecilia gaf traditiegetrouw
weer het buitenconcert wat jaarlijks op deze dag
staat gepland. Wat een buitenactiviteit altijd met
zich meebrengt, is de situatie van het weer en ook
dit jaar konden we vaststellen dat het goed was.
Op het gezellig ingerichte terrein beet, olv Janneke
Hendriks, het beginnersorkest de spits af. Willy
Schmitz presenteerde met zijn Leerlingenorkest een
goed concert, gevuld met leuke herkenbare lichte
muziek. De Slagwerkgroep, met daarin ook de
slagwerkbeginners, bewezen dat ritme- en
melodieslagwerk een goede combinatie kan zijn voor
mooie muziek. Wouter de Winne weet daarin het
beste uit de slagwerkgroep te halen.
Het harmonie orkest wat olv Johan Smeulders staat,
liet een combinatie horen van wat concertmuziek en
lichte swingnummers. Dit jaar had Sint Cecilia geen
harmonie of fanfare als gast, maar de Forrest Lane
Big Band. Het is de Big Band van muziekschool
Art4You. Deze grote groep jonge muzikanten lieten,
onder aanvoering van Willy Schmitz, horen hoe
bigband muziek zou moeten klinken. Met diverse
muzikale solo’s en met de zang van Femke, weet
deze bigband een goede sfeer neer te zetten tussen
de bomen van Zandoerle.
Het vele publiek kon naast de muziek genieten van
een drankje en een hapje en de kinderen konden op
het springkussen hun energie ook kwijt. Zo had
iedereen weer een tevreden gevoel over deze
2e Pinksterdag.
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Notulen jaarvergadering

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761

NOTULEN JAARVERGADERING DD. 20 APRIL
2015 DORPSVERENIGING OERLE
1.
Opening / Mededelingen
Carla Schippers opent de vergadering en heet alle
aanwezigen welkom.
• Bijkomend agendapunt: presentatie woontoren
Silo Zandoerleseweg 33.
• Voorafgaand aan de agenda presenteren ir.
Herman Sengers (architect) en Piet van Herk de
plannen rondom de realisatie van een woontoren
aan de Zandoerleseweg 33. Daarnaast zullen in de
aanpalende hal voorzieningen worden gerealiseerd
voor (kleinschalige) verkoop van
‘streekproducten’.
2.
Notulen jaarvergadering van 2 juni 2014
De notulen zijn goedgekeurd.
3.
Jaarverslag secretaris 2014
Jos van Haren doet verslag over het afgelopen jaar.

Jaarverslag 2014 van secretaris
DorpsVereniging Oerle
2014, het tweede volledige jaar van
DorpsVereniging Oerle. Een jaar vol met activiteiten
in het bestuur en de vereniging. We begonnen het
jaar met 184 leden en zitten nu op 204 leden en
7 vrienden van de DorpsVereniging Oerle.
Er is met het voltallig bestuur 9x vergaderd, 1x
jaarvergadering op 2 juni, 7x bestuurvergadering
waarvan 2x openbaar en 1x vergaderd met de
verenigingen op 10 nov.
Daarnaast hebben leden van het bestuur deel
genomen aan de volgende bestuurlijke activiteiten:
• Vergaderingen met wethouder en wijkplatforms in
Veldhoven
• Veldhoven aan Tafel
• Nota Samenspraak van de Gemeente
• Bijeenkomsten van de Vereniging Kleine Kernen
Noord Brabant.
• Buurtpreventie
• Presentatie IDOP op Festival Ruimtelijke Kwaliteit
in Den Bosch
• Bijeenkomsten van Zorg in het Dorp n.a.v.
Zorgcluster Oerle
• Veldhoven Vernieuwend Vitaal
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Activiteiten in 2014 in chronologische volgorde:
• Januari 2014
Tijdens de Tiroleravond georganiseerd door
Boergondisch Oers bekendmaking van de
Rabobank Verenigingsprijs, gewonnen door d’Ouw
School met Chant’Oers en KBO resp. tweede en
derde. Ook de Oerlenaar van het jaar werd
bekend: Ine Loijen.
• Voorjaar:
Vanuit het Fysieke Budget van de Gemeente voor
de wijkplatforms/Dorpsvereniging aangeschaft een
zestal bloembakken en een aantal banners ter
verfraaiing van het vernieuwde dorpscentrum. De
bloembakken worden verzorgd door leden van de
KBO. Onze dank daarvoor.
• Eind april:
Een tweetal inwoners van Oerle zijnde Tiny Das en
Marlies van Kollenburg ter gelegenheid van hun
Koninklijke onderscheiding gefeliciteerd en voorzien
van een flesje “Oerse Hoop”.
• 12 mei
Informatieavond van de werkgroep Zorg in het
Dorp om de inwoners te informeren over de stand
van zaken op dat moment van het Zorgcluster.
• 20 sept.
I.s.m. BIO en de Harmonie de kermis geopend,
waarbij ook de jeugd weer voorzien werd van de
nodige kermisbonnen.
•20 dec.
Door een actieve werkgroep is een nieuwe activiteit
ontwikkeld rond Kerstmis onder de benaming
“Kerstmeemekoar” Een goed georganiseerde
activiteit, die het verdient, dat er meer inwoners
van Oerle aan deel nemen. Zeker de moeite waard
om door te gaan.
Naast de in het begin reeds genoemde jaarlijks
terugkerende activiteiten zijn nog onderwerp van
gesprek geweest in het afgelopen jaar:
• Verplaatsen publicatiebord
• In het leven roepen van de “Vrienden van
DorpsVereniging Oerle”
• Het updaten van de Dorpsvisie
• Welkomstgroet nieuwe bewoners vorm gegeven
• Inloopochtend woensdagmorgen met de wijkzuster
en anderen
• Werkgroep Kermis formeren
• Aanwijzingsborden Oerle realiseren
• Werkgroep Wandelpaden.
• Verhuur kelderruimte
• Het leveren van materialen voor de bloembakken.

Vragen naar aanleiding van het verslag:
Werkgroep wandelpaden:
Piet van Herk: Het Kerkepad is omgeploegd en
ingezaaid.
Fried van Beers: er zouden bruggetjes geplaatst
worden, wat is de status daarvan? Beide zaken
hebben de aandacht van de werkgroep.
4.
Jaarverslag financiën 2014
Wim Luijkx doet verslag van de baten, lasten,
balans (activa en passiva) en bestemmingsreserves
over het jaar 2014.
5.
Verslag kascommissie
Toon Hermens en René Hoogenboom hebben de
kascontrole uitgevoerd. Alles werd in orde
bevonden.
Complimenten voor de penningmeester en hartelijk
dank aan beide heren.
6.
Verkiezingen bestuur
- Frans Loijen treedt af volgens rooster van aftreden
en stelt zich herkiesbaar.
- Jos van Haren treedt af als secretaris en lid van
het bestuur en stelt zich niet herkiesbaar.
- Dré Jonkers stelt zich kandidaat voor het bestuur.
•Niemand heeft bezwaar tegen aantreden van Dré
en deze wordt daarom graag welkom geheten in
het bestuur van de DorpsVereniging Oerle. Ook de
herverkiezing van Frans wordt met applaus
bevestigd.
•Carla spreekt Jos toe en bedankt hem voor alle
inzet de afgelopen jaren, niet alleen voor de
DorpsVereniging maar ook voor de verschillende
voorgangers van de DorpsVereniging Oerle. Jos
wordt bedankt voor het vele werk wat hij de
afgelopen jaren verzet heeft met een theaterbon
en een bosje bloemen.
•Jos bedankt op zijn beurt iedereen met wie hij de
afgelopen jaren samen heeft mogen werken in de
verschillende besturen.
7.
Vaststellen contributie voor 2015
De contributie is vorig jaar tijdens de
jaarvergadering al vastgesteld op € 5,- voor 2014 en
2015.

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

www.dpgveldhoven.nl

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

8.
Begroting 2015
De begroting wordt toegelicht door Wim Luijkx.
9.
Benoeming kascommissie
Toon Hermens heeft reeds twee jaar deel
uitgemaakt van de kascommissie. René
Hoogenboom blijft aan en Fokke de Jong biedt zich
aan om volgend jaar de kascommissie te versterken.
10. Jaarplan en activiteiten 2015/2016
Carla geeft toelichting op de (te ontwikkelen)
activiteiten voor komend jaar.
• 8 bestuursvergaderingen gepland waarvan
4 openbare vergaderingen
• Deelname aan activiteiten van en overleg met
gemeente Veldhoven en andere externe partijen
• Deelname aan Vereniging Kleine Kernen Noord
Brabant
• In november jaarlijks overleg met alle Oerse
verenigingen
• Ontwikkelen Dorpsvisie
• Organiseren informatiebijeenkomst: Werkgroep
Zorg in Dorp- ontwikkelingen/plannen rond komst
Zorgcentrum
• Overleg over kermis: Pimp de Kermis
• Uitdelen welkomstmap nieuwe inwoners
• Werven nieuwe leden+ Vrienden van
DorpsVereniging Oerle
• Samenspraakproces gemeente : Horeca en
evenementen in Oerle
• Deelname aan overleg werkgroep KerstMeeMekoar
• Verkiezing Oerlenaar van het jaar en de
organisatie van de RaboVerenigingsprijs.
• Overleg behouden kindercarnaval in Oerle
• Zwerfvuilactie samen met de schooljeugd
• Jaarvergadering
• Behoud kindercarnaval
Vragen vanuit de vergadering:
• Oppimpen kermis. Vraag Milja de Jong: hoe staat
het met het overleg met de gemeente? Miranda
van Vlerken: het is de bedoeling dat er een
werkgroep wordt opgericht om de kermis
aantrekkelijker te maken. Ook moeten er
afspraken gemaakt worden met de horeca zodat
we gezamenlijk op kunnen trekken in het
aantrekkelijker maken van de kermis in Oerle.
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Belangstellenden om toe te treden tot de (nog op
te richten) werkgroep kunnen zich melden bij de
DorpsVereniging.
•Mart de Graaf heeft een suggestie tot het werven
van nieuwe leden voor de DorpsVereniging Oerle:
niet-leden positief persoonlijk te benaderen werkt
effectiever dan schriftelijk benaderen. Mart wil
bijvoorbeeld nog wel wat formulieren uitdelen bij
de KBO en ‘t Koppel.
•Tiny Renders: is er een rol weggelegd voor de
DorpsVereniging bij het invullen van de
bestemming van het kerkgebouw? De sluiting is
definitief vastgesteld op 25 juni 2016. Tijdens de
vergadering die over invulling van de bestemming
van het gebouw ging ontbrak de DorpsVereniging.
De DorpsVereniging neemt contact op met
Tiny Leijten.*
* NB: Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.
•Piet van Herk: Wat zijn de uitkomsten van het
overleg met de gemeente m.b.t. de overlast van
‘uitgaande’ jeugd? Carla beschrijft het proces.
Huub Stroeks vult aan. De Oerse gemeenschap
stelt prijs op informatie m.b.t. het traject.
Voor 1 juli is het hele overlegtraject afgerond.
11. Beleidsplan/Dorpsvisie
Huub Stroeks wil graag in gesprek over hoe het dorp
er op termijn uit moet komen te zien. Bijvoorbeeld
m.b.t. de kermis.
Fokke de Jong licht dit agendapunt toe: de
Dorpsvisie wordt beschreven, met name ook
gebaseerd op wat enkele jaren geleden al
geformuleerd is door LOS Stadomland. De
voorlopige Dorpsvisie wordt gepubliceerd op
Oerle.info waarna er door de Oerlenaren gereageerd
mag worden, zodat we een interactieve versie
krijgen.
Huub Stroeks wil het graag eerst gepresenteerd
krijgen alvorens het op Oerle.info wordt
gepubliceerd. Meerdere aanwezigen delen deze
mening. Er wordt gerefereerd aan het proces
rondom het IDOP, wat ook een heel mooi proces is
geworden.
12. Werkgroep Zorg in het Dorp
Harrie licht de plannen m.b.t. het zorgcluster toe. Er
wordt nog een informatieavond gepland.
De intramurale plaatsen kunnen worden
gerealiseerd, in samenwerking met Archipel en
Severinus.
Sociale huurwoningen en een klein aantal vrije
sector huurwoningen, het betreft huurwoningen
boven de sociale huurgrens. Daarvan moet eerst de
behoefte worden gepeild.
Verder moeten huisarts, fysiotherapie en
verloskundige nog tekenen. Deze zijn momenteel
aan het onderhandelen.
Er is nog geen overeenstemming over een
ontmoetingsruimte. Gidi van Riet merkt op dat t.b.v.
het creëren van mogelijkheden/ruimte om elkaar te
ontmoeten echter ook het Dorpscentrum een prijzige
verbouwing heeft ondergaan. Wordt hierdoor geen
concurrentie gecreëerd?
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Huub Stroeks oppert om de ontmoetingsruimte uit
te laten baten door de stichting Dorpscentrum Ook
John van Doormalen oppert het idee om een
grootschalige ontmoetingsruimte te creëren die door
het Dorpscentrum geëxploiteerd kan gaan worden.
Woningbouwverenging “thuis” werkt hier vooralsnog
niet aan mee. Huub Stroeks en Joep van Rooij
bieden aan om te overleggen met “thuis” over de
mogelijkheden voor de ontmoetingsruimte.
Het oude KI-gebouw wordt dit kalenderjaar nog
gesloopt. Begin volgend jaar wordt dan volgens
planning gestart met de bouw.
13. Vrienden van Dorpsvereniging Oerle
Er hebben zich inmiddels 7 vrienden van de
DorpsVereniging aangemeld: dit zijn Oerse
verenigingen en individuele personen die niet in
Oerle wonen.
14. Evaluatie openbare vergaderingen
Sinds vorig jaar zijn er verschillende openbare
vergaderingen gehouden. Volgend jaar wordt op
dezelfde voet verder gegaan.
15. Rondvraag
•Alexa Peijnenborgh: De kerstversiering in de grote
ceder bij de kerk heeft schade opgelopen tijdens de
laatste storm. Wat wil men met deze versiering?
Groen en Keurig heeft er naar gekeken. Zij
adviseren om de versiering te verwijderen. De
DorpsVereniging draagt zorg voor afhandeling.
•René van der Mierden: mag het budget wat
voortkwam uit de actie bij de Dwaaltuin
toegevoegd worden aan het budget voor
Kerstmeemekaor? Hiervoor lijkt geen belemmering,
indien een goede begroting wordt ingediend is dit
geen probleem.
•Tiny Renders: denk daarbij ook aan 'Doebudgetten'. Hiervoor is bij de provincie veel geld
beschikbaar.
16. Sluiting
Carla Schippers bedankt allen voor hun
aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.00u.
Oerle, 30 april 2015

Dagactiviteiten in Vessem
Uitbreiding van dagactiviteiten aan den
Hofpad, iets voor u?
Hebt u er al eens aan gedacht om een creatieve
hobby te gaan uitproberen? Of was u al eerder aan
het boetseren of steenbewerken? Of hebt u zin om
via een creatieve bezigheid in contact te komen met
anderen? Dan is dit bericht misschien wel
interessant voor u.
In praktijk "Aan den Hofpad" in Vessem worden
dagactiviteiten aangeboden voor iedereen, ongeacht
of u een indicatie voor zorg heeft of niet.
"Verbinding" is het sleutelwoord en kwaliteit staat
voorop. Voor mensen die het nodig hebben is
bijvoorbeeld ondersteuning mogelijk van een
ergotherapeut. Ook werkt "Aan den Hofpad" nauw
samen met Joris Thuis, de thuisorganisatie van Joris
Zorg.

De data voor beide cursussen zijn 9, 16, 23,en
30 juni en 7 juli. De boetseerlessen zijn van 9 uur
tot 12.30 uur, de lessen steenbewerken zijn van
half 2 tot half 5.
De workshops zijn voor iedereen die er zin in heeft.
Deelnemers met een zorgindicatie kunnen via de
WMO een vergoeding aanvragen. Hierbij biedt de
praktijk eventueel ondersteuning.
Praktijk "Aan den Hofpad" ligt op de tweede
verdieping boven de aanleunwoningen van
verzorgingshuis Groenendaal en is volledig
rolstoeltoegankelijk

Giselle Weegels.

"Aan den Hofpad" begint steeds meer te leven. Dit
voorjaar is een begin gemaakt met een serie van 10
lessen steenbewerking onder deskundige leiding van
Giselle Weegels.
Er wordt nu uitgebreid met een nieuwe activiteit.
Voor de zomervakantie start naast de cursus
steenbewerken (door Giselle Weegels), een nieuwe
cursus boetseren (door Katrien Coppelmans).
Er wordt begin juni gestart met 5 lessen boetseren
op dinsdagmorgen en 5 lessen steenbewerken op
dinsdagmiddag.

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

Katrien Coppelmans

Wilt u meer weten over deze workshops dan kunt u
contact opnemen met Marleen van Woerkum (0648767707) of Lieke Cools (06-53230635), of via email info@liekecools.nl.
Anderhalf jaar geleden startte Lieke Cools,
logopedist, Praktijk Aan den Hofpad. Een praktijk
waar paramedische en psychosociale hulp wordt
geboden aan kinderen en ouderen met
communicatieproblemen. Met Joris - Thuis ,
ergotherapeut Maria Gargiulo en fysiotherapeut
Jorden Oerlemans (beiden werkzaam in Vessem)
wordt gewerkt in een interdisciplinair team, een
team dat kwetsbare volwassenen paramedisch en
psychosociaal ondersteunt.
Eenieder binnen de praktijk werkt vanuit een visie
waarbij geen “etiketten geplakt” worden op mensen,
er wordt niet in hokjes gedacht. Uitgangspunt zijn
de kwaliteiten en mogelijkheden die ieder mens in
zich heeft. Samen met het kind, de ouder of de
volwassene wordt gekeken wat iemand nodig heeft
om weer in verbinding te komen met zichzelf en zijn
omgeving.
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Overpeinzingen

De zomermaand is begonnen!
Eindelijk!
Wat heb ik er naar uitgekeken.
Ik ben nu eenmaal geen mens die dol is op de kou.
En heel eerlijk gezegd ken ik toch nóg een aantal
mensen die daar net zo over denken.
Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde, want ik ken
eveneens mensen die juist heel dol zijn op de kou en
voor wie deze zomermaanden dus een crime zijn.
Dat zijn dan mensen die het liefst in een koel land
geboren zouden willen zijn.
Maar ik … ik ben blij en ik ben dan ook beslist van
plan om van de komende zomer te gaan genieten.
Hoe dat weet ik nog niet. De ideeën komen vast wel
samen met het heerlijke weer naar binnen waaien.
Voorlopig vind ik het al heerlijk wanneer
’s morgensvroeg het zonnetje me komt begroeten.
Daar wordt een mens toch sowieso al vrolijk van!

Oke … ik weet wel dat de zon niet alleen maar heil
en zegen brengt. Pas nog zag ik op tv dat er een
waarschuwing uitging om toch vooral niet de zon in
te gaan zonder eerst het lijf ingesmeerd te hebben
met zonnebrandolie.
Gelukkig ben ik nou ook weer niet direct het type
dat languit in de zon gaat liggen om dan maar zo
snel mogelijk een mooi bruin kleurtje te krijgen.
Nee, wat dat aangaat kijk ik liever naar de mensen
die al van nature zo’n mooi bruin kleurtje hebben en
zo verstandig zijn om juist niet in de zon te gaan
liggen bakken.
Ook mij zul je dus op het warmst van de dag ergens
in de schaduw vinden.
En weet je dan is mijn eigen balkonnetje echt een
heel ideale plek.
Op het noordoosten gelegen lijkt het een plekje
waar je weinig aan hebt. Maar juist op warme
zomerdagen is het daar heerlijk vertoeven.
’s Morgens in alle vroegte bereiken de eerst
zonnestralen mijn balkon en wanneer de zon echt op
zijn warmst is … dan is mijn balkonnetje een heerlijk
koele plek om te vertoeven en ’s avonds wanneer
het voor de zon weer bedtijd gaat worden, dan komt
ze weer terug op dat kleine balkon van mij om ook
mij een rustige nacht toe te wensen.
Ja ik geniet al bij voorbaat van al het heerlijks dat
ons de komende maanden te wachten staat en
probeer er maar niet aan te denken dat juist die
mooie tijd gewoonlijk het snelst voorbij gaat.
Voorlopig zit ik zeker tot aan mijn verjaardag goed.
Ik wens een ieder een heerlijke zomer toe!
Thea.
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Wandelvierdaagse
Avondwandelvierdaagse in Wintelre
Speciale uitnodiging voor de inwoners van
Oerle.
Dat veel inwoners uit Oerle en Wintelre over
bijzondere talenten beschikken hebben we de laatste
jaren mogen horen en zien bij o.a. het jubileumfeest
van onze eigen Rabobank Oerle-Wintelre. Verder is
er samen hard gewerkt aan de herindeling van het
landbouwgebied Oerle-Wintelre. Oude wandelpaden
zijn in ere hersteld en het natuurgebied tussen
Wintelre en Oerle heeft een heel ander gezicht
gekregen. Twee jaar geleden is de gemeente Eersel
uitgeroepen als mooiste wandelgebied van
Nederland. Allemaal goede redenen voor Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre om ook de Oerse
bevolking van harte uit te nodigen om samen tijdens
de 47ste Avondwandelvierdaagse van Wintelre, te
gaan wandelen waarbij wij u de mooiste plekjes van
Wintelre en haar directe omgeving laten zien.
Van 23 juni tot 26 juni 2015 organiseert Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre voor de 47ste keer
haar vierdaagse. Evenals voorafgaande jaren
verwacht de organisatie weer dat diverse Wintelrese
verenigingen, families en vriendenclubs warm lopen
om deel te nemen. Ieder jaar opnieuw komen
tussen de 300 en 400 wandelaars hun startkaart
afhalen in "De Rosdoek".
De organisatie streeft er ieder jaar naar om
elke dag drie routes (5, 10 en 15km) uit te
zetten die de wandelaars brengt naar de mooiste
plekjes van Wintelre en waarbij ook veelvuldig
gewandeld wordt door de bosrijke omgeving rondom
het kleine kerkdorp.
Het inschrijfgeld bedraagt voor kinderen bij
voorinschrijving slechts 25 euro cent per dag. Dat
wil zeggen voor 1 euro kunnen de kinderen van vier
sportieve wandelingen genieten. Volwassenen
betalen €2,50 bij voorinschrijving of €3,-- bij
inschrijving op de eerste officiële wandeldag.
Voorinschrijving mogelijk op maandag 22 juni van
19.00 tot 20.00 uur in MFA De Rosdoek.

Vertrek en aankomst zijn iedere dag bij
gemeenschapshuis de Rosdoek, behalve op de
woensdagavond, want dan is de start en aankomst
in de kantine van voetbalvereniging DEES aan de
Merenweg (de weg van Wintelre naar Vessem).
De route gaat op dinsdag meteen de prachtige
bossen in.
• De starttijden zijn als volgt: dinsdag, woensdag en
donderdag voor alle afstanden tussen 18.00 en
19.30 uur.
· Voor vrijdag is de starttijd:
o 5 km tussen 18.30 en 19.00 uur.
o 10 km
17.30 en 18.30 uur.
o 15 km
17.30 en 18.00 uur.
Op vrijdagavond zal om ongeveer 20.15 uur vanaf
het dorpsplein Den Dries de intocht van de
wandelaars plaats vinden met de muzikale
medewerking van fanfare/drumband Sint
Willibrordus uit Wintelre.
Direct na afloop van de feestelijke intochtroute start
in De Rosdoek het blarenbal, waarbij wij uiteraard
alle deelnemers verwachten en natuurlijk zijn ook
familieleden, vrienden of bekenden van de
wandelaars van harte welkom bij de prijsuitreiking in
MFA De Rosdoek.
Tijdens deze avond zullen alle wandelaars die
hebben voldaan aan de huisregels van de
organisatie een medaille ontvangen.
Voor de groepswinnaars op de 5, 10 en 15 km staan
er prachtige wisselbekers klaar. Een deskundige jury
zal tijdens de vierdaagse de groepen beoordelen en
uiteindelijk worden alle punten op de laatste avond
bij elkaar opgeteld. Voor de deelnemende groepen is
de jury niet onbekend en bij het zien van een van
hen wordt menig wandellied ingezet.
Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot de
47ste Avondwandelvierdaagse van Wintelre bel dan
gerust even naar: Cor Tholen 06-34921198.
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Veldhoven aan tafel

“Versterken Vitale Samenleving”
Doel van deze memo
Veldhoven aan Tafel (VaT) uitnodigen om
ideeën aan te dragen voor het versterken van
subsidiekerndoel 1: de vitale samenleving.
Veldhoven aan Tafel vragen dit traject van
nabij te volgen.
1 Versterken Vitale Samenleving
Verschuiven subsidiestromen
De gemeenteraad en het college van Veldhoven
willen graag het instrument van subsidies gerichter
inzetten op het versterken van twee kerndoelen:
Kerndoel 1: ‘vitale samenleving’ en
Kerndoel 2: ‘een goed leef- en woonklimaat’.
Subsidies voor andere doelen dan deze worden de
komende jaren afgebouwd. Er vindt ook een
verschuiving plaats van subsidie voor kerndoel 2
naar kerndoel 1. Subsidies voor kerndoel 2 ‘goed
leef- en woonklimaat’ worden gekort en deze korting
wordt geheel geïnvesteerd in activiteiten voor
kerndoel 1 ‘vitale samenleving’. Het gaat in totaal
om een bedrag van € 135.596,Wat is de ‘Vitale samenleving’?
Kerndoel 1 ‘Vitale samenleving’ omvat:
- het versterken van de basisstructuur in het kader
van de transities;
- het vergroten van zelfredzaamheid door eigen
kracht, eigen verantwoordelijkheid en
het organiseren van ondersteuning in de omgeving
(familie, vrienden, buren etc.);
- de bescherming van kwetsbaren.

Tijdpad
Om dit te realiseren, is een plan bedacht dat er in
grote lijnen als volgt uit ziet:
1. april-september 2015: Ideeën verzamelen over
wat nodig is om de vitale samenleving te
versterken.
2. september-oktober 2015: Criteria opstellen voor
subsidieverordening
3. december 2015: Vaststellen lijst, criteria en
deelverordening door college van B&W
4. januari-februari 2016: Overleg met externe
partijen over ideeënlijst en aanvraagprocedure
5. maart-mei 2016: Aanvragen subsidies
6. juni 2016: Beoordelen aanvragen (intern
gemeente)
7. juli 2016: Afronden traject richting gemeenteraad
8. Vanaf 2017: Activiteiten uitvoeren op basis van
subsidiebeschikkingen
Voor de modernisering van de subsidies lopen naast
dit deeltraject nog andere trajecten, gericht op het
tegengaan van versnippering en overlap van
subsidies.
2 Inbreng Veldhoven aan Tafel
Het college van Veldhoven vraagt Veldhoven aan
Tafel mee te denken over het traject ‘versterken
vitale samenleving’.
Concreet is de vraag aan het overleg tweeledig:
1 Help mee met het inventariseren van ideeën om
de ‘Vitale samenleving’ te versterken.
2 Volg dit traject van dichtbij, bijvoorbeeld door het
vormen van een klankbordgroep van enkele
VaT-leden en regelmatige bespreking van de
voortgang in het grote VaT-overleg.
Ad 1 Inventarisatie goede ideeën
De start van het traject ‘Versterken vitale
samenleving’ wordt gevormd door het opstellen van
een lijst waaraan in de lokale samenleving behoefte
is en die voldoende divers en uitgebreid is dat
allerlei soorten instellingen en (vrijwilligers-)
organisaties, waaronder ook die van sport en
cultuur, kunnen inschrijven.
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Belangrijke aanknopingspunten:
Het gaat om voorzieningen, activiteiten of diensten:
- die bijdragen aan het versterken van
zelfredzaamheid en participatie;
- met name voor Veldhovense burgers voor wie
meedoen niet vanzelfsprekend is;
- die –grotendeels- door de inzet van vrijwilligers
kunnen worden georganiseerd;
- die een beroep op duurdere, professionele diensten
kunnen voorkomen of uitstellen;
- en die nu nog ontbreken in Veldhoven.
Omdat het belangrijk is dat het traject aansluit bij
de ideeën die daarover in de lokale samenleving
leven, ligt de nadruk bij het inventariseren ervan bij
Veldhoven aan Tafel.
Aan de deelnemers van VaT vragen wij of zij
met hun achterban willen nadenken over
wensen en ideeën ter versterking van de vitale
samenleving.
Op 5 juni vindt tijdens het volgende overleg van
Veldhoven aan Tafel een sessie plaats om ideeën te
inventariseren. Het zou heel mooi zijn als
voorafgaand daaraan een achterbanraadpleging
heeft plaatsgehad.
Wij zullen ondersteunend aan het VaT-traject ook in
De Ahrenberger een algemene oproep aan inwoners
doen om ideeën te melden en deze ook via de
nieuwsbrieven van wijkbeheer verspreiden.
Ad 2: Klankbordgroep volgt het traject van nabij
Het college van Veldhoven vindt het belangrijk dat
vertegenwoordigers van direct belanghebbenden dit
traject van dichtbij kunnen volgen, dat hun vragen
beantwoord worden en dat geluisterd (en
gehandeld!) wordt naar hun kritische opmerkingen.
Dit klankbord kan ook (maar niet alleen – gemeente
heeft hier vanzelfsprekend ook een
verantwoordelijkheid!) terugkoppelen naar alle
VaT-deelnemers hoe het traject verloopt en wat de
voortgang is.
De vraag aan VaT is dan ook: wie zouden in dit
klankbord zitting willen nemen en op een
aantal vaste momenten nauw betrokken willen
zijn bij het traject?

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
06 - 2184 8165

Trekkertrek is een ziekte
Een kleine tweehonderd grommende trekkers
lieten zondagmiddag 26 mei hun
paardenkrachten zien tijdens de eerste
Trekkertrek wedstrijd op het terrein van het
gilde St. Jan Baptist. Gildebroeder Wim Peters
staat glimmend van trots aan de entree. Zijn
zonen Willem en Mathieu hebben samen met
de andere jonge gildebroeders en
tractorpullingteam Red ’n Vet de wedstrijd op
touw gezet.
Door Ad Adriaans

Normaal zou er nu
maïs op het terrein
aan de Wintelresedijk
hebben gestaan, maar
de toekomst van het
gilde dacht dat een
trekkertrekwedstrijd
meer zou opbrengen.
En ze lijken gelijk te
krijgen. Het begrote aantal betalende toeschouwers
van vijfhonderd blijkt aan het eind van de dag met
de helft overschreden.
Aan de Valmet 705 van oud-Oerlenaar Carlo van
Dooren is de hele zaterdag tot tien uur ’s avonds
gesleuteld. En met resultaat want hij wint de
categorie Boerensport tot 4,5 ton. Als lid van het
team Red ’n Vet zit hij mede in de organisatie van
het evenement. Tot eind jaren negentig zat Carlo
ook al in de organisatie van trekkertrek wedstrijden
in Oerle. Wat is voor hem de lol van trekkertrek?
“Het is geen lol, het is een ziekte. Als ik voor de
sleepwagen sta, gaan de rillingen door mijn hele lijf.
Ik doe het al 25 jaar en zou het niet kunnen
missen.” De Vessemse Britt de Koning is een van de
weinige vrouwelijke deelnemers. Ze vindt het mooi
en stoer om mee te doen in deze mannenwereld.
“Mannen zijn wel handig voor het overhevelen van
gewichtplaten en als je stukken hebt.”
Henri Machielsen uit Biest-Houtakker neemt deel
met een Agco Dt 265 uit 1997. Vlak voordat hij de
weegbrug oprijdt met zijn 11-tonner laat hij voor en
achter wat lucht uit de enorme banden. “Dan
hebben de banden meer grip”, zegt Machielsen die
al tientallen jaren aan wedstrijden deelneemt. Hij is
vol lof over de organisatie. “Het terrein is netjes en
overzichtelijk. Ze hebben het goed voor elkaar.” Aan
het eind van de dag heeft de organisatie een A4-tje
aan verbeterpunten om bij de volgende editie de
puntjes op de i
te zetten.
Komende week
wordt er
alsnog maïs
gezaaid op het
perceel.
Snelgroeiende
in dit geval.

bertvaneeten.fietsned@gmail.com
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Samenwerking in zorg

Samenwerking tussen zorgboerderij
d'n Oerse Have en SWZ:
een toegevoegde waarde!
Vanaf 26 mei a.s. gaat zorgboerderij d'n Oerse Have
samenwerken met SWZ. Zowel d’n Oerse Have als
SWZ bieden
ondersteuning aan
mensen met een
beperking en streven
ernaar om deze
mensen zoveel
mogelijk op eigen
kracht mee te laten
doen in de
maatschappij. Zij
bieden hiervoor passende dagbesteding aan.
Cliënten die op dit moment Activiteitencentrum
Eindhoven, één van de locaties van SWZ, bezoeken
en woonachtig zijn in Veldhoven, Oirschot, Best, de
Kempen gemeenten en Eindhoven kunnen in de
toekomst ook op d'n Oerse Have terecht voor (een
deel van) hun dagbesteding. Activiteitencentrum
Eindhoven biedt dagbesteding aan kwetsbare
burgers van regio Eindhoven en omliggende dorpen.
Het Activiteitencentrum heeft met name veel te
bieden aan mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH).
D’n Oerse Have biedt mensen met een (arbeids)
handicap en kwetsbare burgers de mogelijkheid om
mee te werken in een zorgboerderij met alle
voorkomende werkzaamheden. Dit in combinatie
met een paardenpension en een houtwerkplaats.
De visie van d'n Oerse Have en de visie van SWZ
sluiten nauw op elkaar aan waardoor samenwerking
vanzelfsprekend wordt en van toegevoegde waarde
is.
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Beide organisaties ondersteunen mensen met een
(arbeids)handicap en de kwetsbare burger om
gewoon mee te doen in de maatschappij door o.a.
het bieden van dagbesteding. Arbeidsmatig, een
wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij,
gewoon mee doen, erbij horen met al je
mogelijkheden en onmogelijkheden. Werken in je
eigen tempo, begeleid door beroepskrachten. Samen
met de cliënt een eigen werkplan opstellen, samen
met de hulpboer plannen en organiseren. Samen het
beste eruit halen!
D’n Oerse Have en SWZ kijken uit naar een
vruchtbare samenwerking.

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Fried van Beers.

Salade met in curry gemarineerde
kipfilet
Zomer. Zin in een
lekkere salade. Maar
geen zin om lang in de
keuken te staan. Op zo’n
moment pak ik mijn
kookboekje ‘Kook ook
Snel”. Daarin vond ik
bovenstaand recept.
Wanneer je alle
ingrediënten klaar hebt
staan is het in 5 minuten
bereid. Snel, makkelijk
en lekker.
Als trotse vader wil ik de
lezer hier ook nog even
attent maken op de blog
die Bette, samen met
een vriendin, op internet
onderhoudt:
http://www.befoodisch.nl/
Als je lekkere en gezonde recepten zoekt zeker de
moeite waard om die blog te volgen.
Ingrediënten (voor 4 personen)
- 2 el olijfolie
- 400 gr. Kipfilet in blokjes
- 350 gr. Voorgekookte aardappelblokjes
- 4 el rode currypasta
- 1 kleine courgette
- 200 gr. Gemengde salade
- 1 flesje sladressing met kruiden

Steun de

Bereidingswijze
1. Verhit de olie in een koekenpan en bak de kip,
aardappel en currysaus 5 minuten.
2. Snij de courgette in dunne plakjes en meng ze
met de sla in een kom
3. Verdeel de salade over de borden en schik de kip
en aardappel erop.
4. Geef de dressing er apart bij.
5. lekker met papadrums of Turks brood.
Aan wie wil ik de pollepel doorgeven?
Ik wil de pollepel doorgeven aan Geert de Kort.
Hierboven vertel ik als trotse vader iets over mijn
dochter. Ons José en Victor vertelden, ook als
trotse ouders, onlangs dat hun zoon Geert op
zijn opleiding tot kok op de Rooi Pannen
geweldig goed gewaardeerd wordt.
Mijn neef moet ons dus vast een lekker
recept kunnen voorschotelen.
Eet smakelijk!!

en word donateur!
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
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Schoolnieuws
Prachtige CITOresultaten St. Jan
Baptist schooljaar
2014-2015!
In week 21 hebben de
leerlingen de uitslag van de
CITO Eindtoets ontvangen.
We behaalden dit schooljaar
2014- 2015 de gemiddelde
score 540,3. Volgens de
onderstaande
beoordelingsnorm van de inspectie mogen we dus
spreken van een goede score. De gemiddelde
landelijke score was 535,3.
Onze score beschouwen we als goed omdat de score
valt tussen het gemiddelde en de bovengrens van
onze schoolgroep, een indeling waarmee
bovengemiddeld en ondergemiddeld presterende
scholen onderscheiden kunnen worden.
CITO-scores
School
jaar

Score
St. Jan
Baptist

Ondergrens
referentie
schoolgroep

Gemiddelde
referentie
schoolgroep

Bovengrens
schoolgroep

11-12

538,3

534,3

536,3

538,3

12-13

541,3

534,3

536,3

538,3

13-14

539,1

534,5

536,5

538,5

14-15

540,3

534,5

536,5

538,5

Dus ook dit jaar een prachtig resultaat waar we trots
op mogen zijn! De resultaten van de CITO Eindtoets
liggen al 4 jaar ruim boven de bovengrens van de
schoolgroep en worden door de inspectie ook al 4
jaar als ‘Goed’ beoordeeld. Groep 8 van St. Jan
Baptist heeft dus goed gepresteerd en dat is een
positief effect van alle geleverde inspanningen door
de leerlingen en het team in het kader van het
‘opbrengstgericht werken’.
Uiteraard zijn de bovenstaande prachtige resultaten
ook terug te zien in de schoolkeuzes voor het
middelbaar onderwijs van de leerlingen.
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Dit schooljaar stromen maar liefst 12 leerlingen
rechtstreeks uit naar het VWO.
Uitstroom leerlingen
12-13

13-14

14-15

Praktijkonderwijs

1

VMBO BL

3

VMBO-k/gt

1

VMBO XL

3

VMBO-t

1

MAVO/HAVO

4

9

3

HAVO

2

3

3

HAVO/VWO

2

VWO
VWO TTO
Team St. Jan Baptist

3

2
5

2
3

5

2

7

Ik app, jij ook!?

Vooraankondiging BBK

Tegenwoordig zijn er op het
internet eindeloos veel app’s die
leuke en handige dingen
beschrijven. App’s om dingen te
leren, maar ook creatieve dingen
te doen. Onderstaand zal ik elke
maand enkele app’s beschrijven.
Wanneer je zelf nog leuke app’s
weet waar iedereen van moet
weten, stuur dan een mailtje naar
redactie@koersvanoers.nl.
Engels leren: De uitspraak en woordenschat
coach, beschikbaar voor I-pad
De leukste manier om Engelse
woorden te leren en je uitspraak te
oefenen! Wil je graag vloeiend Engels
spreken zonder saaie grammatica
lessen? Deze app helpt je op een
snelle, makkelijke en leuke manier
Engelse woorden te leren! Met de
tekst optie verbeter je je schrijfvaardigheid. Met de
multiple choice optie verbeter je je leesvaardigheid.
Fleur Pluizemuis, leeftijd: 3-7, beschikbaar
voor: Android en I-pad
Lees en luister naar de grappige
avonturen van Fleur Pluizemuis. In dit
interactieve voorleesboek met vrolijke
geluidjes beleven jonge kinderen de
leukste avonturen en ontdekken ze de
verborgen grapjes. De 3 verhaaltjes
die worden voorgelezen zijn: Muizenplaag,
Poetspret, Zaadjes Zaaien.
Het menselijk lichaam, leeftijd: 8 en ouder,
beschikbaar voor Android en I-pad
Waarom verbrand ik in de zon, wat
gebeurt er in de buik van een
zwangere moeder, waarom hebben
we oogleden, hoe werken de
hersenen, wat is het grootste orgaan
in mijn lichaam?
Wil je de antwoorden op de vragen
van je kinderen weten? Wil je dat ze hun eigen lijf
leren kennen? Dan is dit de perfecte app voor jou!
Woorden Raden (galgje), leeftijd: 7 en ouder,
beschikbaar voor Android en I-pad
Woorden Raden is een vriendelijke
variant op het aloude galgje. Met dit
spel wordt je uitgedaagd om binnen
acht zetten het juiste woord te
achterhalen. Daarnaast is het ook
mogelijk om samen op de bank voor
je tegenstander een woord in te voeren dat geraden
moet worden.
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Verbind de lijntjes
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 22 juni 2015 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 juni 2015’ en druk de pagina af.
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Uitslag kleur/knutselplaat van april 2015;
“Rakker vindt een schildpad”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Layla Allach
Leeftijd: 7 (hoewel, op de button staat 8.. hmm)
Ze woont: Hulst 11
Papa en mama heten: Papa heet Mo (kort voor
Mohammed) & mama Sanne
Broertjes/ zusjes: Sarah van 5½ jaar
Huisdieren: 1 kat. Maar hoe die heet…geen idee
Sport: Paardrijden
Wat wil je later worden: Dierenarts en mama
Dit keer blijven we in ons eigen dorp, en ga ik met
dit lekkere weer, op de fiets. Bij aankomst staat er
een enthousiaste, maar toch ook wel zenuwachtige
meid bij de deur op me te wachten.
Als we een gezellig plekje hebben gevonden, ik een
lekker kopje koffie voor me heb staan, beginnen we
met het interview.
Omdat het niet een alledaagse naam is, kan ik het
niet laten om me dat af te vragen. Nou heb ik wel
een vermoeden omdat papa’s naam Mohammed is.
Mama Sanne zei aan het eind van het interview
tevens wat papa voor werk heeft, maar toch zoek ik
het even op om te zorgen dat ik het goed op schrijf:
”Mohammed Allach is een voormalig Nederlands
voetballer. Hij kwam onder andere uit voor
Excelsior, FC Groningen en VVV-Venlo. Hij is sinds
oktober 2013 technisch directeur bij Vitesse.”
Maar we zijn hier voor Layla dus kom ik met mijn
eerste vraag.
Welke groep zit je?
Layla zit in groep 3A en gaat naar basisschool “De
Roek”, die onderdeel uitmaakt van Dick Bruna. Ze
krijgt les van juf Ans..nee, niet de juf Ans die wij
allemaal kennen. En van juf Marieke.
Sporten?
Elke vrijdagmiddag gaat ze
paardrijden.
Ze rijdt daar op een hele lieve
pony die luistert naar de naam
Mira. Niet zo’n hele kleine
pony, maar een grote
verzekert ze me. Paardrijden
doet Layla al 2½ jaar. Ze
hebben een behoorlijke tuin,
maar daar past toch echt geen stal op. Mira is
eigendom van Stal v. Dillen te Knegsel. Daar leert ze
van juf Loes hoe ze haar pony moet laten draven
enzovoorts enzovoorts. Eigenlijk kun je wel zeggen
dat het ook haar hobby is.
Althans, meer hobby’s worden er niet opgenoemd.
Totdat ze me vraagt of ik weet hoe je een bij moet
tekenen. Natuurlijk weet ik dat niet en krijg ik per
direct een curcus “bijen tekenen”. Terwijl ze bezig
is, vertelt ze me, dat ze heel graag en vaak aan het
tekenen is. Nou, ik moet toegeven dat ze een
supermooie bij op papier zet!!
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Vrienden en vriendinnen
Of ze allemaal paardrijden weet ik niet..ik denk het
eerlijk gezegd niet…maar haar beste vrienden zijn:
Anouk, Magali, Janna, Ilse en Lisa. Op het moment
speelt ze het meest met Lisa. Dat is een vrij nieuwe
vriendin die hier pas is komen wonen. Lisa woont
maar drie huizen verder dus dat is een leuke
bijkomstigheid.
Verzamelen
Daar hoeft ze niet lang over na te denken. Ze
verzamelt alles wat met paarden te maken heeft en
daarnaast verzamelt ze nog schelpen. Op die
schelpen komen we dadelijk nog terug.

Lievelingsspeelgoed
Layla speelt graag met Lego
Friends, knuffels, Kinetic Sand
en met haar verkleedkleren.
Zand zal ze ook gebruikt
hebben bij haar project op
school. Net zoals alle andere
klasgenootjes heeft ze een
schelpenmuseum gemaakt. Binnenkort is er een
heuse tentoonstelling voor alle ouders. Omdat ze
niet wil dat mama het hoort, fluistert ze in mijn oor
dat ze ieder een eigen hoek in de klas hebben
gezocht. En dat ze het museum gemaakt hebben
van draad. Van dat draad hebben ze een bakje
gemaakt en daar de schelpen in geëtaleerd. Ik weet
zeker dat het een groot succes is geweest Layla!
Huisdieren
Ik had hem al genoemd, dat is de kat.
In eerste instantie had ik hem nog niet gezien en
dacht ik een baby te horen. Maar dat was dus niet
zo. Het was de kat…die zo dement is als een deur!
Hij weet het echt niet meer vertelt mama. Hij hoort
niet goed meer en maakt af en toe hele rare miauwgeluiden. Ondanks dat het wel zielig is, klinkt het
wel heel komisch en moet ik lachen als hij weer iets
van zich laat horen.
TV?
Layla kijkt niet zo heel veel tv. Ik had verwacht dat
ze de gebruikelijke series wel zo noemen kan, maar
niet dus. Als ze tv kijkt dan staat de zender Cartoon
Networks op. Ze vindt tekenfilms helemaal leuk.
Meid naar mijn hart! Tekenfilms van Disney en Tom
& Jerry zie ik ook graag.
Wat eet je graag en niet graag?
Nu iets wat ik wel vaker hoor. Ze heeft namelijk
graag frietjes, pizza en lasagne. En nu zitten we op
dezelfde lijn. Layla heeft namelijk een hekel aan
spruitjes. Ze boft overigens, want mama heeft zelf
ook een hekel aan spruitjes en kookt die bijna nooit.
Als papa en zus Sarah spruitjes willen eten, zullen
ze zelf aan de slag moeten gaan met potten en
pannen.
Heb je al vaker iets gewonnen?
Deze prijs met de kleurplaat van de Koers is de
tweede keer dat ze een prijs wint.
Voorheen heeft ze bij de AH kleurwedstrijd een

heuse grote hamsterknuffel gewonnen! En die zijn
groot weet ik, want mijn eigen dochtertje heeft er
een op haar bed staan.
Als je iets kon veranderen of kon laten
gebeuren in de wereld…...
Aangezien ze nog aan de jonge kant is om zo groots
te denken, laat ik het houden op wat ze op school
zou willen veranderen. Daar kan ze wel een
antwoord op geven. Layla zou ervoor zorgen dat er
meer schommels en een trampoline werden
neergezet. Als ik toch een poging doe om groter te
denken, hoor ik haar hersens kraken en kijkt ze me
aan met een blik van “ik weet echt niets”.
Typisch jij?
Deze keer is mama aan de beurt. Over Layla is ze
kort en bondig: het is een lachebekje, lief en een
tikkie ondeugend. En dat is een mooie afsluiter van
dit interview! Sanne bedankt voor de lekkere koffie
en koek. En Layla, bedankt voor dit interview en ik
hoop dat jullie een hele fijne vakantie hebben
gehad. Het was heel gezellig!

Geschreven door Marlene Snelders-Linssen
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September

2015
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Juni
12

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

14

Oerse Motor ToerTocht

16

Korte fietstocht KVB: VKS

19

Ophalen groene kliko + plastic

23

Zonnebloem: Tinteltuin

1

Dementiecafé de Berkt: Notaris

2

VKS: 9.00u gymmen

5

TCO: Afsluiting

7

VKS: Volksdansen om 19.00u

9

KVB: Lange fietstocht

9

VKS: Openingsavond om 19.30u

11

Ophalen groene kliko + plastic

13

Zonnebloem: Ziekendag

14

KVB: Ledenavond

19

23 t/m 26 Avondwandelvierdaagse Wintelre

23

Ophalen Chemisch Afval,
8.30u-10.00u Kerkplein Oerle
VKS: Kienen om 19.30u

24

VKS: fietsen

25

Ophalen groene kliko + plastic

Gilde St. Jan: St. Jansdag St. Janstrossen
9.00u H.Mis
Bosbender Kids (onder voorbehoud)

26

Ophalen oud papier

27

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

24
26
27
28

Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
KVB: tea-party

29
Juli
3

Ophalen groene kliko + plastic

5
7

Harmonie: Examenconcert Dirigent Johan
Smeulders met harmonieorkest
Dementiecafé de Berkt: muziek bij dementie

10

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

11 +12
13

17

TCO: tieners4tieners
DVO: Bestuursvergadering met leden in
d'Ouw School: 19.30u
D’Ouw School: 20.00u afscheidsconcert van
dirigent en pianist Chant’oers
Ophalen groene kliko + plastic

25

Ophalen oud papier
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Ophalen groene kliko + plastic

16

Augustus
14

Ophalen groene kliko + plastic

16

Vakantieprogramma: Olympische Dag

18

Vakantieprogramma: Bobbejaanland

21

Vakantieprogramma: Wandelactiviteit

21 t/m 23 TCO: bivak
22

Ophalen oud papier

22 + 23

Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling

25 + 26

Vakantieprogramma: Bivak Oerle

25 t/m 27 Vakantieprogramma: Bivak Valkenswaard
28

Vakantieprogramma: Afsluitfeest

28

Ophalen groene kliko + plastic

30

GVAC: 10 miles loop

De volgende kopijdatum is

22 juni 2015
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Oktober
1

Zonnebloem: 35-jarig jubileum

3+4
5

Koers van Oers: Boekenmarkt
in d’Ouw School
KBO: Filmavond

9

Ophalen groene kliko + plastic

10

Harmonie: Winterviolenactie

14

VKS: Moederdagviering om 19.30u

19

KVB: Avond over bijen

21

VKS: Kaarten en rummikubben 19.30u

23

Ophalen groene kliko + plastic

24

Ophalen oud papier

25

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
VKS: Bowlen in Veldhoven om 19.30u

28

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

