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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
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Dankbetuiging
Donderdag 24 augustus hebben we afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, ons pa en (super)-opa
Martien van Bree. Graag willen wij allen die Martien
en ons hebben bijgestaan tijdens zijn ziekte en allen
die na het overlijden van Martien warmte en troost
hebben gegeven bedanken. Uw aanwezigheid tijdens
de uitvaart, de vele bezoekjes en de vele kaarten
die we mochten ontvangen waren hartverwarmend.
Ook bedanken we Pater Malaka, het koor, de lieve
mensen in, om en van de Kerk, de leden van Dahlia
vereniging Groen en Keurig, Dinie Toonders en allen
die meegewerkt hebben aan het mooie afscheid van
Martien.
Dank ook aan de Koers van Oers en aan degenen
die de mooie berichten in de afgelopen Koers van
Oers schreven. Dit geeft aan hoe goed gezien
Martien was en dit is een mooie herinnering voor
ons.
Dank je wel allemaal,
Lies van Bree, kinderen en (achter)-kleinkinderen

Marvilde Toneel

Ter nagedachtenis

Voor onze jubileumuitgave schreef één van de
oprichters van de Koers van Oers, Henricus
Franciscus (Hein) Thijssen, mooie lovende woorden
over ons dorpsblad.
Helaas ontving de redactie vlak vóór de
Jubileumviering het bericht dat de heer Thijssen op
22 september jl. na een ziekteperiode is overleden.
Wij wensen zijn vrouw Miriam Thijssen en verdere
familieleden veel kracht bij de verwerking van dit
verlies.
Redactie en bestuur Koers van Oers

Sterke Oerlenaren gezocht!

Marvilde Toneel – De Godmother
In deze moderne klucht is de
Godfather nog maar net omgebracht
of Bruno Rupo vraagt Dona Vita tot
verzoening en samenwerking. Vita’s
zoon Sonny is niet de meest snuggere
dus gaat ze akkoord met een
opgelegd huwelijk tussen haar Sonny
en Rupo’s dochter, Isabella. Sonny is niet blij en
smeedt een plan om het huwelijk te saboteren.
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Voor de Boekenmarkt Oerle op 4 & 5 november
is de Koers van Oers op zoek naar sjouwhulp.
We zoeken Oerlenaren die vrijdagavond 3 november
willen helpen om de boekendozen vanuit de kelder
onder de school naar d’Ouw School te brengen én op
zondagmiddag de niet verkochte boeken weer terug
naar de kelder te brengen.

De klucht is geschreven door Luuk Hoedemaekers.
Marvilde steekt met deze hilarische klucht de
maffiafamilie van ‘The Godfather’ in een ander jasje:
Een persiflage met veel humor, deurenspel en
onvervalste verwikkelingen. ‘Marvilde is gonna make
you an offer you can’t refuse.’

Als je (één van) beide dagen beschikbaar bent om
op deze manier een bijdrage te leveren aan het in
stand houden van ons mooie dorpsblad, neem dan
contact op met Miranda van Vlerken
(06-25522567) of Jan Kampinga (06-28417750).

Regie: Jeannet Harpe. amateurtoneel.

Jouw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

Dit wordt opgevoerd op 10 en 11 november in
de Schalm om 20.00 uur

Team Koers van Oers

Uitslag Kermisloterij SNL

Kermisloterij SNL-Oerle 2017

Uitslag kermisloterij Ponyclub De Hinnikers.

Dankzij de verkoop van vele enveloppen en alle
loten hebben we weer een mooie kermis gedraaid.
Hiermee kunnen we wederom onze steun aan zieken
en gehandicapten in Oerle financieren. Onze dank
aan u, die onze loten kocht en enveloppenstand
bezocht.
De uitslag van de loterij:
1e Prijs
2e Prijs
3e Prijs
4e Prijs
5e Prijs
6e Prijs
7e Prijs
8e Prijs
9e Prijs
10e Prijs
11e Prijs
12e Prijs
13e Prijs

Omschrijving
Rijwiel
2 tuinstoelen
Accu luchtpomp
Dinerbon
Opbergboxen
Thermoskan
Plank en kaasmesjes
Personenweegschaal
puzzel + mat
Vershoudstolp
Messenset in koffer
koffiezetapparaat
Houten trein en rails

Uitslag loterij Ponyclub

Lotnummer
4592
2639
3388
1761
3196
3971
1309
5310
1278
1217
3089
3721
3129

Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van
het juiste lot, worden afgehaald bij:
Toos Senders
Oude Kerkstraat 57, te Oerle.
Telefoonnummer: 040 – 205 22 39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Omschrijving
Lotnummer
Weekendje weg
3182
Philips Tafelgrill
1604
Pizzaretta: bak je eigen pizza
1163
Vacuümsealer
1548
Princess 3 in 1 Combi Oriental Wok 1298
Weekend trolleytas
2809
Tristar ijscomachine
2654
Captain Cook Poffertjespan
4392
Princess Sap Blender 0,8 liter
3579
Gereedschapskoffer met inhoud
0218
Sporttas met accessoires
3489
Princess handstofzuiger
2916
Wijnkoeler als picknickset
2986
XD Design tafelhaard
0372
Wijnglazen met inhoud
3985
Opvouwbare barbecue
2241
Koekjes bakpakket
2084
Leren bureaumap
0764
Borrelplank
0385
Solar lantaarn
1636

Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van
het juiste lot worden afgehaald bij:
Ad van der Velden, Paddenvenweg 7, Oerle.
Telefoonnummer: 040-2051533

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
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Week van de Vrijwilliger

Oudste en jongste inwoner
Oudste en jongste inwoner Oerle
binnen één familie

Kom naar de week van de Vrijwilliger
en Mantelzorger!
Bent u vrijwilliger of mantelzorger of misschien wel
allebei, én actief in de gemeente Veldhoven?
Dan is dit uw week! Wij vinden dat al die
belangeloze inzet erkenning en waardering verdient!

Voor de derde keer wordt de week van de
Vrijwilliger en Mantelzorger georganiseerd in
Veldhoven. Vanaf vrijdag 3 november t/m
donderdag 9 november is er een uitgebreid
programma met verschillende activiteiten om te
ontspannen, te ontmoeten en te verbinden. Het
overzicht met activiteiten is begin oktober bekend.
Activiteiten zoals proefworkshop, kookworkshop,
paddenstoelenwandeling, bloemschikken, samen
erwtensoep eten, verwenmiddag en nog veel meer.
Vrijwilligersorganisaties en geregistreerde
mantelzorgers in Veldhoven krijgen daarover
bericht. Op de site van SWOVE en Cordaad kunt u
begin oktober het volledige programma bekijken.
Aanmelden kan tot 27 oktober 2017. Als u zich niet
via de site kunt aanmelden, neem dan contact op
met Cordaad (telefoon 2533443) of SWOVE
(2534230). Op werkdagen tussen 9 en 12 uur.
Dit initiatief komt tot stand door een samenwerking
van SWOVE, Cordaad en gemeente Veldhoven.
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De geboorte van
een kind is een
bijzondere
gebeurtenis.
Ruud Leijten en
Anne Vonk wonen
op Mansus 9 en
werden op
28 september
2017 de trotse
ouders van dochter
Saartje. Maar wat
haar geboorte nog
meer bijzonder
maakt, is dat op
dat moment de
jongste én oudste
inwoner van Oerle
binnen één familie
valt. Saartje is
namelijk een achterkleinkind van Dora Leijten. De
supertrotse overgrootmoeder is op zondag 8 oktober
96 jaar geworden. Ook opa Piet en oma Ank wonen
in Oerle. Namens de Koers gaan de felicitaties naar
ouders Anne en Ruud, opa Piet en oma Ank en naar
overgrootmoeder Dora!

Overpeinzingen

Het was feest in Oers!
Op de eerste plaats dank ik iedereen, die een
bijdrage in de pot voor de kansarme kinderen van
de Filipijnen deed, heel hartelijk.
Voor diegenen die deze gelegenheid niet hadden,
laat ik onderaan deze overpeinzing nog het adres
van de website achter, zodat u altijd nog de kans
hebt om zelf iets aan de Stichting over te maken.
Wat was het gezellig op het verjaardagsfeest van de
Koers van Oers! Met vele mensen uit Oers mocht ik
mee feesten en zag daardoor vele bekende en
eveneens vele voor mij nieuwe gezichten. Hartstikke
leuk!
En natuurlijk werd er gegeten zoals bij een feestje
hoort. Lekker gegeten ook trouwens en ik denk niet
dat ook maar iemand iets te kort kwam. Er stond
meer dan voldoende voor iedereen.
Dat is trouwens voor miljoenen mensen op onze
aarde helemaal anders. Heel, heel veel mensen en
daaronder dus heel veel kinderen hebben vaak niet
eens maar één maaltijd per dag. Omdat er
gewoonweg geen eten is of … omdat ze het eten niet
kunnen betalen! Dat is toch vreselijk!
Onvoorstelbaar bij ons hè? Wij willen er zelfs niet
aan denken om met een lege of slecht gevulde maag
te moeten gaan slapen. Maar bij die mensen is dat
aan de orde van de dag.
Wat is het dan fijn dat ik, als vrijwilligster van een
hulporganisatie in de Filipijnen, naast de zo
noodzakelijke spullen ook af en toe iets lekkers naar
die kinderen mag sturen.

Eind vorig jaar bijvoorbeeld kon ik een aantal
zakken pepernoten meesturen. Natuurlijk met een
briefje met de uitleg dat dit een lekkernij was voor
de kinderen en die speciaal rond Sinterklaas (een
kinderfeest in de maand december) gegeten werd.
Nou kwam die doos pas in de maand maart op de
plaats van bestemming. En nadat het voor de
vrijwilligsters daar duidelijk werd wat voor lekkers
dat nu precies was, zorgden zij ervoor dat de groep
wees- en zwerfkinderen, die op die dag bij hen om
eten kwamen, het verhaal hoorden van de
pepernoten.
De kinderen luisterden vol verwachting, maar aan
het eind van het verhaal keken ze teleurgesteld naar
dat lekkers dat voor hen uitgestald lag. Sinterklaas?
En december? Dat duurde nog 9 maanden!!! Zouden
ze nog zolang moeten wachten om die lekkernij te
kunnen proeven???
Nee gelukkig niet hoor. Zoiets konden de vrouwen
niet over hun hart verkrijgen en alle aanwezige
straat- en weeskindertjes mochten van die
Nederlandse pepernoten snoepen.
En zo genoten op die dag in maart vele Filipijnse
kindertjes van een echte Nederlandse lekkernij.
Heerlijk toch dat idee!
En dankzij het bedrag dat ik in de pot vond, kan ik
ook met de volgende zending weer iets lekkers
namens de mensen uit Oers sturen!
Website van de Stichting waarvoor ik
vrijwilligerswerk doe is: www.helpusnow.nl

Thea.
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De parochie

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

 06-20131761
Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 21 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 22 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 28 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 29 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Maria Middelares)
Woensdag 1 november: Allerheiligen (uitsluitend
in CK-kerk)
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
en pater Jozef
Donderdag 2 november: Allerzielen (uitsluitend
in CK-kerk)
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
en pater Jozef
Herdenking van alle overleden
parochianen uit alle kerkwijken van het
afgelopen jaar
Zaterdag 4 november:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 5 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 11 november: (Patroonsfeest St. Maarten)
19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 12 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 18 november:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 19 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 25 november:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 26 november:

Hoogfeest van
Christus Koning
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering
(gezamenlijk feestkoor)
Tijdens de weekendvieringen gaan pastoor Frank As
en Pater Jozef vaak samen voor, maar de
uitzondering bevestigt ook hier meestal de regel.
Allerzielen en zegening van de graven:
2 en 5 november
De Allerzielenviering is op donderdag 2 november
om 19.00 uur in de Christus Koningkerk.
Op 5 november zullen op alle vier begraafplaatsen
van de parochie de graven worden gezegend.
Pater Jozef of Pastoor Frank As zal om 12.30 uur op
het St. Jan de Doperkerkhof aanwezig zijn om het
graf van uw dierbare te zegenen. U kunt kenbaar
maken dat u dit graf wilt laten zegenen door bij het
graf te gaan staan.
Overleden parochianen, die vanaf 1 november
2016 hun uitvaart hadden in onze kerk:
* Diny van der Sangen – Bosch, 86 jaar
* Cor Hendriks, 83 jaar
* Wim van der Put, 88 jaar
* Marieke Cattenstart – Castelijns, 88 jaar
* Bertha Crooijmans, 82 jaar
* Frans van den Boomen, 78 jaar
* Jo van Vlerken – Schippers, 90 jaar
* Ad de Kort, 69 jaar
* Fons van Sambeek, 89 jaar
* Anneke Jacobs – Meulenbroeks, 85 jaar
* Jan van de Ven, 90 jaar
* Martien van Bree, 80 jaar
* Henk Slaats, 92 jaar
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Doopdata
Iedere 2e en 4e zondag van de maand is het
mogelijk je kindje te laten dopen.
Tevoren zijn er twee bijeenkomsten ter
voorbereiding. De doopvieringen zijn om 11.30 en
12.30 uur.
Opgeven bij het parochiecentrum (info: zie grijs
kadertje)
Op vrijdag 15 december om 10.30 uur is er in de
St. Jan de Doperkerk een gezamenlijke kerstviering
van K.B.O., St. Nieuwe Levenskracht en
Zonnebloem.
Op zondag 17 december om 14.30 uur is het
jaarlijkse vrolijke en enthousiaste kerstconcert van
de Alexanderband in de kerk te beluisteren.
Kerstavond zondag 24 december om 21.00 uur
staat een viering in de St. Jan de Doperkerk
gepland. Misintenties voor de kerstavond in onze
kerk kunnen in een gesloten envelop met naam van
de overledene + naam en tel.nr. van de aanvrager
in de brievenbus van Welle 28 en op de pastorie in
Oerle.
Pater Malaka is ons nog lang niet vergeten en
stuurt ons via Facebook en Whatsapp vaak veel
groeten en foto’s. Voor hem gaat het leven in
sneltreinvaart verder. Inmiddels is hij
medebestuurslid geworden van zijn congregatie in

Parochieberichten:
Overleden:
† Henk Slaats, 92 jaar
Pastoraal team:
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
040 – 282 70 68 fas@christuskoning.nl
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
040 – 205 13 50 paterjozef@christuskoning.nl
Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.
spreekuur priester woensdag 9.30 – 11.00 uur;
donderdags 10.30 – 12.00 uur.

de provincie Andrah Pradesh. In die functie moet hij
uitgezonden collega’s in andere landen bezoeken en
beluisteren of het hen goed gaat. Zo is hij
momenteel alweer even in New York en omgeving.
Net van tevoren is hij als pastoor geïnstalleerd in
zijn nieuwe parochie, maar kennelijk is daar
voldoende ondersteuning van anderen. Op mijn
vraag of hij soms heimwee had, antwoordde hij: “Ja,
ik mis Oerle, ik had er een gelukkige tijd bij jullie!”
Dank aan allen die voor hem aan deze fijne periode
hebben meegewerkt en hij hoopt dat wij pater Jozef
met dezelfde warmte en aandacht omringen.
Pater Jozef wil ook graag een goede band met zijn
parochianen en zijn wijkgenoten. Schroom niet om
hem eens uit te nodigen voor een praatje. Tijdens
Oers kermis was hij al actief bij het prijzencircus van
de Nieuwe Levenskracht en de Ponyclub de
Hinnikers. Jammer voor de organisatoren dat de
prijswinnaars meestal rustig thuis op de bank zitten
tv te kijken.
Pastoor Frank As heeft na de festiviteiten van Cult
& Tumult zijn intrek genomen in de pastorie naast
de voormalige H. Jozefkerk; ook hij hoopt na de
vieringen kennis te maken met zijn parochianen.
Natuurlijk zal hij ook bij blijde en minder vrolijke
bijeenkomsten hier aanwezig zijn om met dit
gedeelte van de parochie kennis te maken.
Alexa

Noodnummer=Melding van bediening of
overlijden:
06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de
afzender met telefoonnummer
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van
de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat
Zuid 18, 5503 CW. € 10,- per intentie.
2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31
3) na de viering in de sacristie van de Christus
Koningkerk
Website: http://www.christuskoning.nl
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MS collectanten gezocht

Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 20 t/m 25 november
Van 20 t/m 25 november organiseert het
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte om geld in te zamelen voor
onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van het centrale
zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000
mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de
diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren
zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en
het is de meest invaliderende ziekte onder jonge
mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten
van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies,
coördinatiestoornissen, blaasproblemen en
gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend.
Onderzoekers weten nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden.
Met de opbrengst van de collecte investeert het
Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om
MS te genezen.
Help MS-patiënten
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds.
Iedere donatie –groot of klein– is welkom! De
collectant van het Nationaal MS Fonds is te
herkennen aan de collectebus met het oranje
vlinderlogo.
Collectant gemist?
Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online om
alsnog een donatie te doen. Het is ook mogelijk om
een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92
INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en
doneer eenmalig €2.
Samen staan we sterker tegen MS!
Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Meld
je aan via de website www.mscollecte.nl of bel met
het Nationaal MS Fonds op (010) 591 98 39.
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Spooktocht

Spooktocht 18 november
Op 18 november organiseert het Tiener Comité
Oerle (TCO) samen met het Vakantie
Programma Oerle een spooktocht.
Alle kinderen, tieners en hun ouders uit Oerle zijn
hierbij van harte welkom.
Via TCO en het vakantieprogramma zullen
binnenkort de uitnodigingen verstuurd worden.
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten vragen we aan iedereen om zich
in te schrijven. De inschrijving zal via de website
van TCO (www.tcoerle.nl) lopen. Mocht u of uw kind
geen uitnodiging krijgen maar wel in Oerle wonen
dan kunt u zich natuurlijk ook aanmelden.
Voor de jonge kinderen en hun ouders willen we
vroeg op de avond van start gaan en zal de tocht
ook iets aangepast zijn zodat het niet te eng wordt.
De oudere kinderen/tieners en hun ouders mogen in
het donker op pad.
Meer informatie volgt in de uitnodiging en op de
website van TCO.
De organisatie doet zijn best om er een mooie tocht
van te maken. Dus zet de datum (18 november)
vast in de agenda.
Met vriendelijke groet,
het spooktocht comité

Crypto Oers, puzzel 45

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 vóór de
kopijdatum insturen.
De oplossing van Crypto 44 was:
1.
DorpsBlad
2.
VijftIg
3.
Koers vaN Oers
4.
DoNateurs
5.
AdvertEnties
6.
ArtikeleN
7.
ReDactie
8.
KopIJ
9.
DruKker
Familienaam: Binnendijk
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Jan Borgmans, Mieke van Campen, Kees Hulshorst,
Corné Kelders, Wil de Kort, Jan Lammers,
Janus van Lieshout, N.H. van den Molen,
Henriette Segers, Annie Stemerdink.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. In dit nieuwe bouwplan hoor je niet gevangen te
zijn (2,7)
2. Deze Reliman is anders de vrouw van Ger uit de
Welle (7)
3. Koning Jarno is zuiver plus (8)
4. Dit jaar houden we de wandeling op 16
december (5,9)
5. Anita of Karel, zonder S is het anders (7)
6. Op Strijpsebaan 3 vind je engelse Gunstige
Afbeeldingen (5,8)
7. Was Yannick van de kinderredactie vroeger een
vuilnisophaler? (10)
8. Deze pastoor wenst engelse nerts (7)
9. Geeft deze overkoepelende organisatie advies
aan de ouderen? 12)
10. Klinkt alsof deze jubilaris de bal in moet knikken
(3,7)
Succes met de oplossing!
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Symposium

Symposium: Verstandelijk beperkt én
dement was een succes!
Bij mensen met een verstandelijke beperking
komt dementie vaker én op jongere leeftijd
voor. Het stellen van de diagnose is echter
gecompliceerd, waardoor men de ziekte vaak
pas in een laat stadium herkent. Over dit
onderwerp organiseerden Congressen met
Zorg en Severinus op vrijdag 15 september
2017 een symposium in de Reehorst in Ede.
Tijdens het symposium werd ingegaan op de
werking van het brein en het herkennen van
signalen, en behandelden we een aantal aspecten
waar je als zorgverlener mee te maken krijgt en de
passende interventies daarbij, met als doel de
kwaliteit van de zorg en het geluk van mensen met
een verstandelijke beperking en dementie te
bevorderen.
In de ochtend trapten Marcellino Bogers,
Congressen met Zorg, en Pieter Hermsen, directeur
Severinus, de dag af. Gevolgd door een ontroerend
interview met Geert van Elten, voorzitter
Cliëntenraad Severinus, over zijn zus Judith die het
Downsyndroom en Alzheimer heeft. Aansluitend
betraden ook Alain Dekker, UMC Groningen, Frans
Hoogeveen, gz-psycholoog Florence en Marja Oud,
consulent ouderen Esdégé-Reigersdaal, het podium
met interessante en inspirerende verhalen.
Afwisselend programma
De dag had een afwisselend programma waarin
serieuze onderwerpen werden afgewisseld met
humor en muziek. Na de lunchpauze kon de
bezoeker kiezen uit tal van workshops. Medewerkers
van Severinus deelden hun kennis over de afbouw
van vrijheidsbeperkende middelen en hoe om te

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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gaan met dementie binnen het woonhuis. Dit laatste
verhaal werd ondersteund door een alleszeggende,
ontroerende film. Andere interessante workshops
waren o.a. ‘emotiedetectie voor meer geluk’ door
Erwin Meinders, ‘Shantala’ door Ria Bartels en
‘Interventies bij slaapproblemen van mensen met
een verstandelijke beperking en dementie’ door Tejo
Hylkema.
Aan het einde van de middag was er gelegenheid
om onder het genot van een borrel ervaringen uit te
wisselen. Geïnspireerd keerde iedereen huiswaarts.
In de praktijk
Neem een kijkje in het leven van twee cliënten met
een verstandelijke beperking en dementie die bij
Severinus wonen. Dat kan door het bekijken van
deze ontroerende, korte film.

Op stap met de Zonnebloem

Museum de Acht Zaligheden in Eersel.
De Kempen is bekend om zijn gemoedelijkheid;
De Contente Mens.
4 juli
De Zonnebloem Oerle ging
deze keer een bezoek
brengen aan Eersel. Eersel
is één van de 8 zaligheden.
Op het programma staat
het Kempenmuseum De
Acht Zaligheden.
Hier maak je kennis met
het wonen, werken en
leven van de Kempische
mens in de periode
1850-1960.
Het woongedeelte van de
museumboerderij is
ingericht zoals gebruikelijk
was in de jaren dertig van
de 20ste eeuw.
In de vroegere koeienstal zijn 4 thema's te
bezichtigen: Onderwijs- Hygiëne- Geloof- Warmte en
Licht.
In de oude binnen schuur zijn
het gehele jaar wisselende
tentoonstellingen te zien. En in
de buitenschuur is er een
verzameling van vooral
handgereedschappen van de
boer; er zijn werkplaatsen van
een timmerman, klompenmaker,
wagenmaker, smid en kuiper.
Ook is er aandacht besteed aan
de sigarenindustrie. Erg
belangrijk voor de Kempen.

Buiten zijn er oude volksspelen te
beleven zoals beugelen en kegelen.
Er is ook een oude boomgaard met
een ouderwetse bloemenhof,
moestuin, kruidentuin en een veld
met oude landbouwgewassen.
Voor de Zonnebloem Oerle was er
een speciaal arrangement geregeld.
Ontvangst met koffie/thee met een
lekkere Kempenkoek. Ondertussen
werd er vol overgave allerlei uitleg
gegeven over het tot
stand komen van dit
museum. Een prachtig
stukje geschiedenis!
Na deze gezellige start;
ging iedereen op zijn/
haar manier het
museum verkennen.
Er kwamen veel verhalen van vroeger naar boven.
Meestal mooie herinneringen.
Omdat het erg mooi weer was,
werd er gewandeld en veel
gebuurt in de mooie tuin. Er werd
genoten van de prachtige
bloemen en planten. En soms
werd er "per ongeluk" een
vruchtje geproefd. Want dat is
lang geleden!!! Was het nu een
kroezel of een kruisbes? Tijdens
de heerlijke lunch werd er zijn
best doorgebuurt. En daarna nog
uitgebuikt in de tuin. En er werd
nogmaals bevestigd dat je niet
ver weg hoeft te gaan, om het naar je zin te
hebben. "De Contente Oerse Mens".
Dankzij de familie Van Vlerken werd deze activiteit
mogelijk gemaakt.
Hartelijk
bedankt,
Zonnebloem
Oerle.
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Het interview

“Na vijftig jaar leer ik nog steeds”
Van maar liefst drie muziekkorpsen heeft Jan
Coppens (61) thuis een uniform hangen. Dat
van harmonie St. Cecilia uit Oerle draagt hij al
een halve eeuw. Op 8 oktober werd Jan met
een jubileumconcert in het zonnetje gezet.
Door Ad Adriaans

Jan heeft het niet van een vreemde. Bij zijn vader
thuis maakten ze allemaal muziek. “Toen mijn vader
trouwde ging hij in Oerle wonen en werd lid van de
toenmalige fanfare St. Cecilia.” Ook in Jan’s gezin
neemt de muziek een voorname plaats in.
Echtgenote Willy zingt al bijna veertig jaar bij Vocaal
Ensemble Phoenix. Zonen Cas en Rick zijn ook lid
van een muziekkorps. Rick (30) speelt altsaxofoon
bij Harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder
(Maastricht). Met dat korps werd hij dit jaar
wereldkampioen tijdens het Wereld Muziekconcours
in Kerkrade. Cas (28) is klarinettist bij een
harmonieorkest in het Duitse Rheinland-Pfalz.
Eerste keus
De saxofoon is al vijftig jaar hét instrument voor
Coppens. In het toenmalige Oerlese klooster kreeg
hij les op blokfluit van zuster Alberta. “Zuster
Alberta gaf allerlei muzieklessen. Toen ik elf was,
liep ik voor het eerst met St. Cecilia mee tijdens de
opening van de kermis in september. De saxofoon
was mijn eerste keus. Die ligt qua vingerzetting het
dichtst bij de blokfluit.” Behoudens wat aanwijzingen
van zijn vader Henk, die bastuba speelde, volgde
Jan nooit saxofoonles. Jarenlang speelde hij op de
altsax.
12

Baritonsax
“Dertig jaar geleden werd er een gelegenheidsorkest
geformeerd voor een of ander evenement. Toen heb
ik de baritonsax geprobeerd. Dat beviel zo goed dat
ik op zoek ging naar een vereniging die behoefte
had aan een baritonsaxspeler. Zo werd ik lid van
L’Union Fraternelle in Zeelst waarvan ik nog steeds
lid ben. Op een zeker moment stapte ik ook in Oerle
over op de baritonsax. Het lidmaatschap van twee
verenigingen gaf mij veel variatie in muziek. Nog
meer variatie vond ik twintig jaar geleden bij Pete’s
Corner Big Band van de muziekschool.” Het derde
uniform in huize Coppens is dat van het Veldhovens
Muziekkorps waar de saxofonist al vele jaren vaste
invaller is. En alsof dat nog niet genoeg is, speelt hij
met carnaval altsax bij de Vèrrekesblaos.
Hoogtepunt
Zijn deelname aan concoursen rekent Jan tot zijn
hoogtepunten in de muziek. “Ik heb al aan tientallen
concoursen deelgenomen. Het heel gericht werken
naar een topprestatie is voor mij een hoogtepunt.”
Omdat hij er nooit een opleiding in volgde, zijn de
dirigenten extra belangrijk voor zijn muzikale
vorming. “Van elke dirigent pik ik weer iets nieuws
op. Ook na vijftig jaar leer ik nog steeds. Dat houdt
het boeiend en daarom ga ik altijd met plezier naar
de repetities. Ik heb nooit problemen gehad met
dirigenten. Onze huidige dirigent, Johan Smeulders,
is een dirigent wiens aanpak en muzikale benadering
mij bijvoorbeeld heel erg aanspreekt.” Bij Jan staat
het maken van muziek op de eerste plaats. Daarom
heeft hij een voorkeur voor het spelen in een zaal.

“hoe beter de akoestiek, hoe liever.” In Oerle zat
Jan ook ruim 25 jaar in de muziekcommissie en
momenteel zit hij bij L ‘Union Fraternelle in die
commissie. De commissie houdt zich onder meer
bezig met de selectie van muziekstukken en het
organiseren van concerten.
Vader
De sax inruilen voor een ander instrument kwam
nooit in hem op. “De sax leent zich voor allerlei
muziekstijlen. Het geluid en de mogelijkheden van
het instrument spreken me nog steeds aan.” Wie
heeft het meest betekend in je muzikale carrière?
“Mijn vader was het meest belangrijk. Hij gaf de
aanzet voor mijn lidmaatschap van de harmonie.
Het is mij nooit opgedrongen. Ook onze zonen
wilden uit zichzelf muziek maken.” Of zij in hun
huidige woonplaatsen ook zo’n bekende
persoonlijkheid zullen worden, is maar de vraag.
“Door in verschillende korpsen te spelen, ben ik in
de lokale muziekwereld een bekend persoon. Als
mensen mij kennen, is dat in 90% van de gevallen
door de muziek.”

Sinterpost
Sinterklaas feest! "SINTERPOST!!"
Hallo Allemaal!
Over een aantal weken komt de Sint met zijn pieten
alweer in Nederland aan...
Hij heeft al laten weten ook dit jaar weer een
bezoekje te brengen aan Oerle.
We willen iedereen uitnodigen om op zondagmiddag
19 november om 14.00 uur naar d’Ouw School te
komen voor het Sinterklaasfeest "SINTERPOST"...
Tijdens deze middag zullen Sinterklaas en zijn
pieten zorgen voor een leuke middag met allerlei
vermaak...
Om dit leuke feestje te kunnen blijven bekostigen
willen we u om een gift vragen; bij binnenkomst in
d’Ouw school zouden we dit graag van u ontvangen.
De Sint en zijn pieten bezoeken ook dit jaar weer de
basisschool.
Tevens kunt u bij ons terecht voor de verhuur van
pakken: Mellanie Senders, tel nr. 06-46236450
Groeten,
het Sinterklaascomité.
Ilona Kelders, Mellanie
Senders, Cindy
Verblackt, Bianca
Vosters, Leonie
Kootkar, Tamara Kater
en Yvonne van Diessen.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Cliëntondersteuning
Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft T 040 206 83 25
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

Advies en ondersteuning bij uw
hulpvragen door cliëntondersteuners
Sinds 1 januari 2015 vallen de aanvragen voor hulp
en ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen blijven wonen in de meeste gevallen onder
de verantwoordelijkheid van de Gemeente. De
gemeente voert de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) uit. Hierbij moet u denken
aan: huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis bv. in
de badkamer of toilet of een traplift,
hulpmiddelen wanneer het lopen moeilijker wordt of
niet meer gaat, (scootmobiel, taxipas, parkeerpas)
dagbesteding, wanneer u eenzaam bent of wat in de
war raakt, ondersteuning van mantelzorgers. Ook
beschermd wonen en Jeugdzorg vallen onder de
WMO. Voor alle voorzieningen geldt een eigen
bijdrage afhankelijk van uw inkomen en uw
vermogen.
De voormalige AWBZ is veranderd in de Wet
Langdurige Zorg (WZL) en valt nog steeds onder
verantwoording van de landelijke overheid. Bij
langdurige zorg moet u denken aan mensen die de
hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig
hebben. Mensen die deze zorg thuis niet kunnen of
willen ontvangen kunnen opgenomen worden in een
zorginstelling. Ook hierbij is de eigenbijdrageregeling
van toepassing.
Verpleging en verzorging thuis maken deel uit van
het basispakket van de zorgverzekering. Zoals
wassen, douchen, medicijnen toedienen,
steunkousen aan en uit doen. Hier geldt geen eigen
bijdrage en geen eigen risico voor.
Wat te doen als u problemen ervaart bij het
zelfstandig functioneren in uw eigen huis?
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U kunt dan zelf rechtstreeks contact opnemen met
de gemeente via het WMO loket.
Maar u kunt ook eerst een gesprek aanvragen met
een onafhankelijk en gratis cliëntondersteuner. De
cliëntondersteuner kan u helpen om uw vragen
duidelijk in beeld te brengen en de cliëntondersteuner kan u bijstaan in uw contacten met de
gemeente en aanwezig te zijn bij het zgn.
‘keukentafelgesprek’ met de WMO-ambtenaar van
de gemeente.
Cliëntondersteuners kunnen u advies geven bij alle
bovengenoemde hulp en aanpassingen en
overleggen wat in uw specifieke situatie de
mogelijkheden zijn. Deze vrijwilligers hebben
hiervoor een opleiding gekregen en zijn op de
hoogte van de wetgeving en lokale mogelijkheden.
De vier onafhankelijke cliëntondersteuners voor
Veldhoven zijn:
Huub Bukkems
040-2549047
Olga Grootveld
040-2535484
Alien Kikkert
040-2536138
Corry Pollemans
040-2549643 of 06-20624306
Schroom niet om één van hen te bellen als u vragen
of problemen heeft. Zij kunnen u in ieder geval op
weg helpen en u terzijde staan bij het formuleren
van uw hulpvragen en de gesprekken met de
gemeenteambtenaar.
Naast deze personen kunt u ook te recht bij MEE
Zuidoost Brabant (040-2140404) en
Swove (040-2540066).

Nieuwe naam voor de Zwengel

School voor speciaal onderwijs ‘de
Zwengel’ heet voortaan ‘Zuiderbos’
VUGHT, VELDHOVEN EN HELMOND - Stichting
Speciaal Onderwijs de Zwengel presenteert
met trots een nieuwe naam voor de school:
Zuiderbos. Zuiderbos is een school voor
speciaal onderwijs op basis- en
middelbareschoolniveau en heeft drie locaties:
één in Helmond, één in Veldhoven en één in
Vught. De nieuwe naam past beter bij het
karakter en de uitstraling van de school.
Zuiderbos is er voor onbegrepen onderwijsvragen
die te maken hebben met psychiatrische
problematiek of een vermoeden daarvan. De school
heeft als missie dat leerlingen (weer) goed in
ontwikkeling komen en blijven. Alle aandacht gaat
uit naar de individuele behoefte van de leerling: wat
moet er aangeboden worden zodat de leerling de
volgende stap kan maken? Op Zuiderbos vinden
leerlingen wat ze nodig hebben. Ze komen er tot
rust na bewogen tijden, leren er op hun eigen
manier en ontdekken waar hun kwaliteiten liggen.

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

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

Voor veel van de leerlingen is Zuiderbos een
tijdelijke school. Op alle locaties is er intensieve
samenwerking met het centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie Herlaarhof en andere
zorginstellingen.

Keuringsarts

Zuiderbos wil dat het motto “ik mag ik, jij mag jij
zijn” elke dag opnieuw door iedereen wordt ervaren.
De school heeft daar de ruimte, de tijd, de expertise
en de mensen voor. Samen met zorginstellingen,
kennisinstituten, scholen, leerkrachten, ouders en de
leerlingen zit de school in een continu groeiproces.

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.

Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Meer weten? Kijk dan op de nieuwe website:
www.zuiderbos.nl

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
De Herlaarhof aan Platanenlaan 26a in Veldhoven.

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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Recepten jubileumfeest
Getverderrie soep (kerriesoep)
Recept van Sonja Silkens uit juni 2010.
Ingrediënten: (4 à 5 personen)
1 ui
40 gr. boter
2-3 theelepels kerriepoeder
35 gr. bloem
1 liter bouillon
melk (Sonja Bakker) of slagroom (Sonja Silkens)
Bereidingswijze:
Het uitje schoonmaken en heel klein snijden.
In de boter met de kerrie ongeveer 5 minuten
smoren.
De bloem erdoor roeren tot een samenhangende bal.
Giet er dan telkens wat bouillon door en laat de soep
even doorkoken.
De soep afmaken met melk of slagroom.
Ook lekker met stukjes champignons en kip.

Pompoensoep met tuinkers
(vegetarisch)
Recept van Wil van de Vorst uit augustus 2012.
Ingrediënten: (2 personen)
Kleine pompoen
1 ui
2 tl kerriepoeder
1 el olie
blokje groentebouillon
4 dl water
1 dunne prei
bakje tuinkers
2 el yoghurt
1 el zure room.
Bereidingswijze:
Snijd het vruchtvlees uit de pompoen in blokjes.
Snijd de schone ui klein. Fruit de ui met de kerrie in
de olie goudgeel. Voeg de pompoen toe met 4 dl
water en het bouillonblokje. Kook de soep
25 minuten. Pureer de soep met een staafmixer.
Voeg daarna dunne ringetjes prei toe met wat
peper, zout en nootmuskaat en kook de soep nog
een minuutje. Tip: schep een mengsel van yoghurt,
zure room en tuinkers aan tafel op de soep.
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Paprika’s gevuld met couscous
Recept van Marlein de Visscher uit februari 2015.
Ingrediënten: (voor 4 personen)
150 gram couscous
250 ml groentebouillon (van ½ tablet)
2 bosuitjes
6 zongedroogde tomaten, in fijne reepjes
100 gram groene olijven, fijngesneden
4 eetlepels pijnboompitten
1 theelepel gemalen komijn (djinten)
2 eetlepels citroensap
2 eetlepels olijfolie (uit potje zongedroogde
tomaten)
2 rode paprika’s
1 bol mozzarella kaas (of 150 gram jong belegen
geraspte kaas)
Bereidingswijze
1. Doe de couscous in een grote schaal.
2. Breng de bouillon aan de kook.
3. Giet de bouillon over de couscous en dek af met
een deksel of aluminiumfolie.
4. Snijd de paprika’s in de lengte doormidden en
verwijder het zaad en de zaadlijsten.
5. Breng een pan met water aan de kook en
dompel de paprikahelften een paar minuten
onder in het kokende water. Haal ze er dan uit
en laat uitlekken in een vergiet.
6. Verwarm de oven voor op 200°C.
7. Snijd de bosuitjes in dunne ringetjes. Schep de
bosui, gedroogde tomaat, olijven en
pijnboompitten door de couscous. Doe er dan
komijn, citroensap en olijfolie bij. Goed mengen.
8. Bestrijk de paprikahelften aan de buitenkant met
een beetje olijfolie, leg ze in een ovenschaal en
vul ze met het couscousmengsel. Als de
couscous niet allemaal in de paprika’s past,
strooi ‘m dan over en tussen de paprika’s.
9. Dek de schaal af met aluminiumfolie en zet het
ongeveer 20 minuten in de oven.
10. Snijd de mozzarella in blokjes.
11. Verwijder na 20 minuten de folie en bestrooi de
paprika’s met couscous met de kaas.
12. Zet nog 10 minuten terug in de oven.

Salade met in curry gemarineerde
kipfilet
Recept van Fried van Beers uit juni 2015.
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
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.

Pastasalade met pesto.
Recept van Anouk van der Velden uit februari 2013.
Benodigdheden: (voor 4 personen)
- 400 gram Penne
- 300 gram gerookte kipfilet
- 3-4 bosuitjes
- 1 komkommer
- 1 bakje cherrytomaatjes
- 1 bol mozzarella
- 1 zak rucola
- 1 potje groene pesto (+/- 130gram)
- bakje/zakje ongezouten notenmix/walnoten
Bereidingswijze:

 Kook de penne gaar in 8-10 minuten
 Snijd ondertussen de gerookte kipfilet, bosuitjes,

komkommer en mozzarella in kleine stukjes.
 Halveer de cherrytomaatjes.
 Hak de notenmix/walnoten eventueel in kleinere
stukjes wanneer deze te groot zijn.
 Giet de penne af en spoel deze af onder koud
water. Zo gaat de penne niet plakken en koelt ze
alvast af. Laat de penne goed uitlekken.
 Doe de penne in een grote schaal en roer de pesto
er doorheen totdat het goed verdeeld is.
 Voeg dan de gesneden ingrediënten toe en verdeel
deze er goed doorheen.
 Voeg als laatste nog de rucola en notenmix/
walnoten toe.

Kipgeschnetzeltes
Recept van Ingrid van der Velden uit april 2010.
Ingrediënten (voor 4 personen)
450 g kipfilet
40 g boter of olie (croma voor kip)
250 g kleine champignons (1 bakje)
2 sjalotten
2 eetlepels bloem
1 dl droge witte wijn
1,5 dl bouillon (van een tablet)
0,5 dl slagroom
1 eetlepel fijngehakte peterselie
Peper en zout
Bereidingswijze:
Snijd de kipfilets in reepjes en bestrooi ze met peper
en zout.
Veeg de champignons schoon en halveer ze.
Pel en snipper de sjalotten.
Bak de kipreepjes lichtbruin, voeg de sjalotten erbij
bak ze 2 minuten. Voeg nu de champignons erbij en
bak deze ook 2 minuten.
Zet het vuur laag en strooi de bloem eroverheen en
bak deze 1 minuut zachtjes mee. Voeg de witte wijn
toe, breng deze aan de kook en roer de saus nu pas
glad. Voeg nu de bouillon toe, breng dit weer aan de
kook en roer de saus weer glad. Roer de room
erdoorheen en laat alles nog 2 minuten zachtjes
koken. Strooi als laatste de peterselie erover.
Lekker met rijst en gemengde sla met croutons en
pijnboompitjes.

Gehaktballetjes in pikante saus.
Recept van Peggy Feyen uit maart 2011.
Ingrediënten
1 pond rundergehakt
1 teentje knoflook
1,5 dl ketjap
1,5 dl curry
1 groene paprika
1 rode paprika
1 doosje champignons
1 dl bouillon van 1 tablet
Materialen: Een wok of braadpan
Bereidingswijze
1.Het gehakt kruiden met wat peper en zout.
2.Voeg 1 teentje knoflook (gesnipperd), een
scheutje ketjap en een scheutje curry toe aan het
gehakt.
3.Als alles goed gehusseld is, draai je er balletjes
van.
4.De balletjes aanbraden.
5.In tussentijd, snipper je de ui, paprika's en de
champignons.
6.Voeg dit alles toe aan de gehaktballetjes, en laat
dit samen gaar worden.
7.Maak saus van de ketjap, curry en bouillon en giet
het erbij in de pan.
8.Als laatste kun je, indien nodig, de saus nog wat
binden met bijvoorbeeld bloem.
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Cannelloni met spinazie en gehakt

Bananenbrood

Recept van Karin van der Velden uit januari 2011.

Recept van Adrienne van de Vorst uit april 2015.

Ingrediënten: (voor 4 personen)
3 el olijfolie
300 g mager rundergehakt
2 tenen knoflook, fijngesneden
Verse spinazie fijngesneden (750 g)
1 pak verse lasagnebladen (250 g, koelvers)
1 zakje gemalen kaas belegen (175 g)
2 tl gedroogde oregano
1 bekertje slagroom (125 ml)
(eventueel: Champignons en ui)

Ingrediënten
4 eetlepels plantaardige olie
100 gr. honing
2 eieren
1 theelepel vanillesuiker
3 rijpe bananen
250 gr. volkorenmeel of gewone bloem
2 theelepels bakpoeder
1 theelepel zout
60 gr. gehakte pecannoten (of andere notenmix)
(Je kan zelf naar smaak bijvoorbeeld, kaneel,
kokosrasp, sinaasappelrasp toevoegen)

Materialen: Ovenschaal ca. 20 x 30 cm
Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Verhit 2 el olie
in een koekenpan en bak het gehakt rul. Breng op
smaak met peper en zout.
2. Verhit ondertussen de rest van de olie in een
andere koekenpan (Bak hierin de ui en
champignons en voeg dan de knoflook toe) en bak
de knoflook 1 min. Voeg de spinazie toe en laat
het slinken. Breng op smaak met peper en zout.
Laat goed uitlekken in een bolzeef. Meng de
spinazie met het gehakt.
3. Snijd de lasagnebladen in de breedte doormidden.
Verdeel een beetje spinazie-gehaktmengsel over
elk vel en rol op. Leg de rolletjes in de ingevette
ovenschaal. Schenk de slagroom erover en
bestrooi alles met de kaas en de oregano. Dek af
met aluminiumfolie. Bak de cannelloni 20 min. in
het midden van de oven. Verwijder de folie en bak
nog 10 min. tot de cannelloni goudbruin is. Lekker
met gemengde sla met balsamicoazijn.

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven op 180˚C en vet een cake
bakvorm in.
2. Prak de bananen en meng in een kom met olie,
honing, eieren.
3. Meng in een andere grote kom het meel met het
zout en het bakpoeder.
4. Maak een kuiltje in het meel en schep daar de
bananenmix in. Tot een stevig beslag mengen.
5. De noten erdoor roeren en het beslag in de
bakvorm schenken.
6. 1 uur in de voorverwarmde oven bakken tot een
prikker schoon uit het midden verwijderd kan
worden.
7. Op een rooster laten afkoelen.
8. Yammie!

Kippenstoof met abrikozen en noten

Recept van Petra Kelders uit april 2011.

Recept van Arianne van Gestel uit december 2011.
Benodigdheden:
- 8 drumsticks
- 4 eetlepels olijfolie
- 2 rode uien, in parten
- 2 teentjes knoflook, in plakjes
- 1 theelepel kurkuma of kerriepoeder
- 1/2 theelepel gemalen komijn (djinten)
- 1/2 kaneelstokje of 1/2 theelepel kaneelpoeder
- 300 ml kippenbouillon
- Zout en versgemalen peper
- 200 gr gedroogde abrikozen
- 2 eetlepels gehakte verse koriander
- 100 gram gepelde pistache- of cashewnoten
Bereidingswijze:
1. Braad de kip rondom bruin in de olie.
2. Bak de ui en knoflook even mee.
3. Voeg kurkuma, komijn, kaneel, bouillon, zout en
peper toe en stoof zachtjes 30 minuten.
4. Wel intussen de abrikozen in lauw water.
5. Voeg ze bij de kippenstoof en verwarm nog 10
minuten.
6. Verwijder het kaneelstokje.
7. Schep voor het serveren de koriander en noten
erdoor.
8. Je kunt het serveren met aardappelen maar ook
met rijst
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Spiced apple cake
Ingrediënten
230 ml
zonnebloemolie
405 gram bloem
1 eetlepel kaneel
1 theelepel bakpoeder
1 theelepel zout
200 gram suiker
3
grote eieren
3 tot 4
Granny Smith appels
1 theelepel vanille extract
* optie assortiment: gesneden noten
Bereidingswijze:
1. De appels goed wassen het klokhuis verwijderen
en de appels in stukjes snijden
2. Verwarm de oven op 180 graden
3. Vet de tulband in
4. Doe in een grote kom de zonnebloemolie, suiker
en eieren; meng ze tot het mengsel een
citroenachtige kleur heeft.
5. Zeef de bloem, kaneel, bakpoeder en zout in een
kom; voeg dit mengsel langzaam aan het
eimengsel toe.
6. Voeg de appels en het vanille extract toe.
7. Bak de cake op 180 graden tussen de 75 tot 90
minuten tot hij gaar is.
8. Laat de cake afkoelen.

Monchou taart
Recept van Lotte van Kuijk uit maart 2016.
Ingrediënten (voor een hele taart (diameter 28 cm)
 2 pakjes monchou
 200 gram bastogne koeken
 150 gram boter
 120 gram witte basterdsuiker
 ¼ liter slagroom
 1 blikje kersen (jonker fris), of een andere lekkere
topping
Bereidingswijze
1. smelt de boter in een steelpan
2. verkruimel de bastogne koeken en voeg ze aan
de boter toe
3. schep het geheel goed door elkaar en doe ze op
een met bakpapier bedekte bodem
4. druk het geheel goed aan totdat er een gelijke
laag ontstaat en zet het even in de koelkast
5. mix de basterdsuiker met de monchou goed door
elkaar
6. klop de slagroom stijf, en spatel deze door de
monchou met basterdsuiker
7. smeer het geheel uit over de bodem
8. doe de kersen, of iets anders wat je lekker vindt
over het geheel
9. zet de taart nog minimaal 1 uur in de koelkast
alvorens je hem serveert.

Bonensalade
Ingrediënten: (voor 10 personen)
1 kg
sperziebonen
1 blik
zwarte bonen
1 blik
kidneybeans
2
rode uien, fijngesnipperd
0,25 kilo
kerstomaatjes
DRESSING
2 theelepels mosterd
2 eetlepel
balsamico azijn
olijfolie
honing
persillade kruiden
peper en zout
Bereidingswijze:
Maak de sperziebonen schoon en kook ze beetgaar.
Spoel ze af onder koud water en doe over in een
saladekom.
Voeg de ui, zwarte bonen en kidneybeans toe en
meng door elkaar.
Maak de dressing:
Doe mosterd en azijn in een hoge kom en meng dit.
Voeg al roerend olijfolie toe tot een mooie gebonden
emulsie ontstaat.
Voeg de honing toe en meng goed door.
Doe naar smaak persilladekruiden, peper en zout bij
het mengsel en roer goed door.
Snijd de tomaatjes doormidden (of in kwarten).

Spinaziesalade met spekjes
Ingrediënten: (voor 8 personen)
1 kg
verse spinazie, gewassen
0,25 kilo
magere spekreepjes
0,2 kilo
rode kool kiemen
80 gram
pijnboompitten
DRESSING
1 theelepel
1 eetlepel
1 theelepel

Dijonmosterd - flinke
theelepel gebruiken
witte wijn azijn
olijfolie
suiker
peper en zout

Bereidingswijze:
1. Bak de spekreepjes in een koekepan op zacht
vuur tot al het vet er uit gesmolten is.
2. Rooster in een andere koekepan de
pijnboompitten op zacht vuur tot ze goudbruin
zijn.
3. Doe de spinazie in een ruime saladekom en meng
de kiemen er doorheen.
Maak de dressing:
1. Doe mosterd en azijn in een hoge kom en meng
dit.
2. Voeg de suiker toe en meng goed door.
3. Voeg al roerend olijfolie toe tot een mooie
gebonden emulsie ontstaat.
4. Voeg peper en zout toe, proef de dressing en
bewaar tot het serveren.
5. Strooi vóór het serveren de spekreepjes en de
pijnboompitten over de salade.
6. Schenk als laatste de dressing over de salade.

Coleslaw
Ingrediënten: (voor 10 personen)
0,5 kilo
rode kool, fijn gesneden
100 gram wortel, julienne gesneden
1
rode ui, gesnipperd
2
rode pepers
0,05 liter
melk
0,05 liter
karnemelk
0,14 kilo
mayonaise
1 eetlepels azijn
2 eetlepels citroensap
35 gram
suiker
zout en peper
Bereidingswijze:
1. Meng de melk, karnemelk, mayonaise, azijn,
citroensap en de suiker door elkaar.
2. Breng op smaak met zout en peper.
3. Doe de kool, wortel en ui in een saladekom, voeg
de dressing toe en meng goed door.
4. Zet de coleslaw vervolgens minstens een paar uur
in de koelkast om smaken te laten mengen.

TIP: Doe vlak voor het serveren de tomaten bij het
bonenmengsel en overgiet met de dressing.
21

Halloween Oerle Zuid

Na het grote succes van de eerste editie in 2016 van
de Halloween activiteit van Oerle Zuid willen we
deze traditie in 2017 voortzetten. Op de facebook
pagina* is informatie te vinden over wat we gaan
doen en willen we foto's en video's plaatsen van
onze activiteit Halloween Oerle Zuid 2017. Het vindt
plaats op zaterdag 28 oktober 2017 van 18.30 uur
tot 22.00 uur en iedereen is van harte welkom.
De organisatie is in handen van de bewoners uit de
wijk Kerckhoeve en Bogaerdhoeve.
* Om de facebookpagina te kunnen bekijken moet je
lid worden van de groep. Zoek op facebook naar
“Halloween Oerle Zuid 2017” en kijk bij de groepen.

Boekenmarkt in Oerle

Op zaterdag 4 en zondag 5 november
organiseert de stichting Koers van Oers een
uitgebreide boekenmarkt. De markt wordt
gehouden in dorpscentrum d'Ouw School aan
de Oude Kerkstraat 18 in Veldhoven (Oerle) en
is gratis toegankelijk. Openingstijden:
Zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en
zondag van 10.00 uur tot 13.00 uur.
De boeken worden goed gerubriceerd uitgestald en
er zijn ook LP's, DVD's en cd's te koop. Het zijn
voornamelijk tweedehands boeken die nog in zéér
goede staat zijn. Zo zijn er romans, thrillers,
detectives, literatuur, reisboeken, naslagwerken,
kunstboeken, kinderboeken, stripboeken en nog veel
meer. De stichting Koers van Oers is
verantwoordelijk voor de maandelijkse uitgave van
het dorpsblad de Koers van Oers, de website
www.oerle.info en de Facebook pagina VirtueelPlein
Oerle. De boekenmarkt wordt door vrijwilligers
georganiseerd en de opbrengst komt volledig ten
goede aan het dorpsblad en de website.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
secretariaat@koersvanoers.nl of bel
Miranda van Vlerken: (06-25522567).

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

Hulp gevraagd!

WIL BOSBENDER KIDS KUNNEN
BLIJVEN BESTAAN, DAN IS HULP
ONMISBAAR!!
Daarom ben ik dringend op zoek naar 10 mensen
die op vaste basis minimaal 1x per week (even
week) twee uurtjes kunnen komen helpen, zodat
Bosbender Kids kan blijven bestaan. Het zal best zo
zijn dat ik per keer maar 5 mensen nodig heb, en je
dus daarom niet elke twee weken aan iets vast zit.
De activiteit is steeds op vrijdagmiddag (geen
activiteiten in de vakantieperiode en feestdagen).
Het aantal kinderen dat meedoet, zit gemiddeld
tussen de 10 - 20. Ik krijg al wel hulp van
2 vrijwilligers, maar ook die hebben eens andere
verplichtingen waardoor ze niet aanwezig kunnen
zijn.

Cardo bij Bosbender Kids

Noteer woensdag 15 november maar
vast in je agenda!
Want dan komt juf Naomi van Cardo Dance
Departement een hip-hop workshop verzorgen
bij Bosbender Kids. Ik hoop op een goeie opkomst
die dag, want het zou toch super zijn om met een
flinke groep te kunnen gaan dansen?!
Voor de vaste bezoekertjes even een
aandachtspuntje. Normaal draaien we de activiteit
altijd op vrijdag. Maar omdat de juffen en leraren bij
Cardo Dance Departement op die dag al andere
verplichtingen hebben, is de dag gewijzigd.
Deze keer is de activiteit dus op een woensdag!
Meer info omtrent de aanvang– en eindtijd volgen
nog rond 15 november.

Wil je meer informatie als je denkt, dat is iets voor
mij en je het een uitdaging zou vinden om met
regelmaat te helpen bij activiteiten. Stuur dan een
mailtje met je gegevens en beschikbaarheid naar:
bosbenderkids@gmail.com

Bosbender Kids is een initiatief van de werkgroep
Bosbender Kids Team. Deze werkgroep valt onder
stichting Jeugdbelangen Oerle. De activiteiten voor
kids van groep 1 t/m 8 zijn steeds van 14.00-16.00
uur (later aansluiten mogelijk bij continu rooster),
tijdens de even weken op vrijdagmiddag (geen
activiteiten in de vakantieperiode en feestdagen)
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Informatiebijeenkomst over
Eindhoven Airport en openbare
bestuursvergadering op 27 november
Op maandag 27 november organiseert
Dorpsvereniging Oerle een 2-tal bijeenkomsten
in Dorpscentrum d’Ouw School.

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
 Onderhoud
 APK
 Diagnose
 Airco-onderhoud
 Camperonderhoud
 Schadeherstel
 Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Openbare vergadering DVO

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

Bij deze nodigen wij alle Oerlenaren uit voor een
bijeenkomst omtrent Eindhoven Airport op
27 november 2017 van 19.00 uur - 20.30 uur
in d’Ouw School.
Deze sessie wordt door DorpsVereniging Oerle
georganiseerd in samenwerking met de BOW
(Belangenvereniging Omwonenden Welschap,
http://b-o-w.nl/) en BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet
Minder, https://bvm2.nl/). Aansluitend op deze
sessie vindt voor de leden van DorpsVereniging
Oerle de reguliere openbare vergadering plaats.
Tot en met 2019 liggen de afspraken voor
Eindhoven Airport vast. Het zal dan gegroeid zijn
van ruim 18.000 vliegbewegingen in 2010 naar
43.000 begin 2020. Vanaf 2020 ligt er niets vast.
Nu al proberen economische krachten het vliegveld
verder te laten groeien. De geluidsoverlast, de
verruiming van de openingstijden, ultrafijnstofvorming, parkeerproblematiek, en waardedaling
zullen erger worden.
 Tijdens deze bijeenkomst zal Klaas Kopinga
(voorzitter van de BOW) jullie bijpraten over de
lopende ontwikkelingen, de juridische en
planologische kansen en de bedreigingen zodra
2020 nadert.
 Daarnaast zal Wim Scheffers (woordvoerder van
BVM2) het nieuwe Manifest van BVM2 toelichten
en spreken over de toekomstplannen.
 Tot slot zal Bernard Gerard (secretaris van BVM2)
ingaan op fijnstof- en milieuaspecten, dus ook
waar gezondheidsrisico’s het gevolg kunnen zijn.

Op de agenda staat o.a. het volgende:

 Huisvesting Urgenten in Oerle*
 Eindhoven Airport
 Zorgcluster Oerle
 Pastoor Vekemansfonds
 Kermis
 Kerstmeemekoar

*Voor het onderwerp ‘Huisvesting Urgenten’ zal mogelijk
woningbouwvereniging ‘Thuis een vertegenwoordiger
sturen om nader toelichting te geven op de ontwikkelingen
tot dusver.

Wij nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te
zijn en desgewenst dit Manifest te ondersteunen.
Uiteraard is er gelegenheid tot discussie.

Bent u nog geen lid van DorpsVereniging Oerle?
Voor slechts 5 Euro per huishouden per jaar bent u
dat wel. Daarmee heeft u inspraak hoe Oerle zich
ontwikkelt in de toekomst. Tijdens de avond van
29 november zijn aanmeldformulieren beschikbaar.
Dit formulier is ook te vinden op www.oerle.info
onder het kopje ‘verenigingen, algemeen,
DorpsVereniging Oerle’.

Aansluitend, dat zal om ongeveer 20.30 uur zijn,
begint de openbare bestuursvergadering.

Met vriendelijke groeten,
DorpsVereniging Oerle
Secretariaat: Wil van Krieken
Kleine Vliet 2, 5507PX Veldhoven
Mobiel: 06-52476079
dorpsvereniging@oerle.info
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Informatie TSO

Mensen van Veldhoven Live
Op donderdag 23 november 2017 organiseert
Theater de Schalm de vijfde editie van Pecha Kucha,
met de titel Mensen van Veldhoven Live! Dit
evenement heeft een groot verbindend karakter
voor Veldhoven en haar omgeving.

De meeste ouders van de school hebben zich
geregistreerd op www.mijntso.nl/baptist.
Deze ouders gebruiken het systeem Mijn TSO en
hoeven zich niet meer via de oude werkwijze aan/ af
te melden.
Tot aan de zomervakantie houden wij wel de oude
werkwijze aan voor de laatste ouders die zich nog
niet hebben geregistreerd. Vanaf het volgend
schooljaar kunt u uw kind uitsluitend via Mijn TSO
aanmelden voor de overblijf.
Wanneer u zich nog niet heeft geregistreerd, dan
vragen we u dit alsnog zo snel als mogelijk te doen.
Hiervoor heeft u de volgende schoolcode nodig:
06WNFa4a
Overgang naar Mijn TSO
Vanaf het volgend schooljaar werken we volledig
met Mijn TSO en zal ook de facturering via mail
verzorgd worden. Facturen die wij verzenden kunt u
te allen tijden terug zien in uw ouderportal, onder
‘overzicht facturen’. Daar ziet u ook in een
oogopslag welke facturen zijn betaald en welke nog
open staan.
Onder ‘documenten’ treft u het beleid van de
overblijf. Ook ziet u daar een handige hand-out hoe
u van Mijn TSO een app op uw telefoon kunt maken.
Zo is aan- en afmelden nog gemakkelijker.
Voor vragen of begeleiding bij registratie kunt u
terecht bij Guus van Gerven of Marieke van der
Avort .
Namens de
overblijforganisatie,
Marieke van der Avort

Wat is Pecha Kucha
Een goed idee heeft niet veel tijd nodig om verteld
te worden.
Pecha Kucha (spreek uit als: Petsja Koetsja) is
Japans voor ‘geroezemoes’. Het is een wereldwijd
fenomeen waarbij deelnemers in een standaard
format van 20 plaatjes van 20 seconden een idee
presenteren. Het is een verbazingwekkend
evenement voor welk creatief persoon dan ook:
ontwerpers, architecten, politici, kunstenaars,
ondernemers, wetenschappers, dromers, critici,
studenten, etc. Beroemd of niet, iedereen is welkom
om gebruik te maken van dit platform.
Door de vorm is het
geen saaie lezing,
seminar of vermoeiende
presentatie. De vorm
spoort de spreker juist
aan om in de
beschikbare 6 minuut 40
op creatieve wijze zijn
passie of verhaal te vertellen. In totaal komen er
deze avond 12 sprekers aan het woord.
Het ‘geroezemoes’ dat ontstaat na de Pecha Kucha
presentaties is een uiting van de onderlinge
ontmoeting tussen de sprekers en luisteraars die
een aanzet vormt tot verdere creatieve ontwikkeling
en samenwerking van de diverse partijen. Dit komt
de Veldhovense gemeenschap ten goede.
De sfeer van de Pecha Kucha avond op donderdag
23 november 2017 is informeel. Tijdens deze avond
staat de ontmoeting en verbinding tussen sprekers
en luisteraars centraal. Het inspireren en delen van
passies op verscheidende gebieden tekent de aard
van deze bijeenkomst. De presentaties van de Pecha
Kucha mogen geen commercieel karakter hebben.
Tevens wordt er voor het bezoeken van het
evenement geen entree gevraagd.
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Ties van den
Berk, Harrie Kelders, Bette Kemp, Thura Kemps,
Milo Peterson, Yannick Schilleman, Nienke Tholen,
Bente van der Waerden.

Voorstellen nieuwe redactie
Hallo!
Ik wil mezelf graag even
voorstellen: Ik ben Yannick
Schilleman en zit in groep 8
van de basisschool Sint Jan
Baptist, ik woon met mijn
vader en moeder en broertje
Ingmar op de Boonberg in
Oerle.
Afgelopen zomer ben ik 11
jaar geworden toen we in
Spanje waren en heb in mijn
verjaardag gevierd in
Barcelona in het
voetbalstadion van FC
Barcelona!!!
Groetjes Yannick

Beste lezer,
mijn naam is Thura en
ik ben 8 jaar. Op 21
november ben ik jarig
en word ik 9 en dat valt
op een dinsdag. Ik
woon in Veldhoven, ik
woonde vroeger in
Tilburg. Mijn hobby’s
zijn, zingen, dansen,
springen, tablet kijken,
klimmen en
paardrijden.
Ik hoop dat jullie de
stukjes die ik schrijf
leuk gaan vinden.
Groetjes,
Thura

Hoi ik ben Milo en ik ga schrijven over mij zelf
Ik ben Milo ik ben geboren in Portland Oregon in
Amerika. Mijn geboortedatum is 31 mei 2008.
Ik ben toen ik zes was verhuisd naar Nederland
omdat mijn vader een nieuwe baan had gevonden
hij werkt nu bij ASML.
De drie dingen dat ik het meeste mis over Amerika
zijn mijn familie en vrienden, de lekkere eten,
speeltuinen en museums.
En de drie dingen dat ik het leukste vind over
Nederland zijn de speel paradijzen, de scholen en ik
vind het leuk dat we zo dicht
bij Europa's historische
steden wonen.

Hoi
Ik ben Bente van der Waerden en ben acht jaar.
Ik woon samen met mijn vader Jan , moeder
Jolanda en twee broers Sven en Timo.
Mijn hobby’s zijn voetballen bij RKVVO , buiten
spelen en zingen.
Ik heb mij aangemeld voor de koers kids omdat ik
het leuk vind om te schrijven over
Dingen die in Oerle gebeuren of plaats vinden.
Ik hoop dat ik met mijn verhaaltjes zo een leuke
bijdrage aan de koers kan
doen en jullie als lezer.
Veel lees plezier,
groetjes Bente.
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Mijn naam is Nienke Tholen.
Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 op de basisschool
Sint-Jan Baptist. Ik woon op de Hoogeloonsedijk 42
samen met mijn ouders Martijn en Lion en 1 broer
Luuk en 2 zussen Sanne en Marit. Verder hebben wij
nog heel veel dieren, zoals alpaca’s, kalfjes, honden,
katten, vissen, vogels, konijnen en cavia’s. Mijn
lievelings dier is een pinguïn.
En mijn lievelings kleur is
mint groen en roze. Mijn
hobby’s zijn korfbal (bij
BIO), buitenspelen en
knutselen.

Hoi ik ben Ties.
Ik ben bijna 9 jaar. Ik hou van judo, scouting en
buiten spelen.
Ik woon een jaar in Oerle,
hiervoor woonde ik in
Eindhoven. We zijn met zijn
vijven thuis,
papa, mama, Loek en Juul
en natuurlijk ik zelf. Ik ben
de oudste. Het lijkt me heel
leuk om stukjes voor de
Koers van Oers te schrijven.

Hoi ik ben Bette en ik ben
10 jaar en zit in groep 8 van
Basisschool St Jan Baptist.
Ik woon sinds 2015 samen
met mijn vader, moeder, 2
broertjes en 1 zusje in Oerle.
Iedere zaterdag sport ik bij
Cardo, ik doe daar aan
Klassiek Ballet Jeunesses.
Mijn hobby’s zijn dansen,
zingen, toneelspelen, koken en met mijn 2 konijnen
(Lisa & Fred) spelen.
Mijn lievelingseten is Pizza.

Hallo ik ben Harrie.
Ik ben 9 jaar.
En ik ben op 23 sep jarig.
En ik ga mijn verslag doen
over van Berkel.
Het bedrijf waar mijn vader
werkt.

Groetjes,
Bette Kemp

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

www.dietistveldhoven.nl

Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dietistveldhoven.nl
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50 jaar Koers van Oers

Speelparadijs Ballorig

Omdat de koers 50 jaar
bestaat was er afgelopen
zaterdag een
jubileumfeest.

Hoi ik ben Milo en ik
schrijf over Ballorig
Speelparadijs in
Veldhoven.

Mijn papa en ik hebben
geholpen met klaarzetten en
het was een heel gedoe om
de stoplichten aan te sluiten.

Ballorig is een heel grote
speelparadijs met heel veel
dingen te doen. Er is een
speelplaats waar de peuters
in kunnen spelen. Kinderen die van voetbal houden
die kunnen ook voetbal spelen in de een voetbal
kooi. Er zijn ook fietsen die je op rond kan rijen. Er
is ook voor oudere kinderen een speel plaats. Daar
kan je ook van alles doen. Alles is opgevuld, dus het
is heel moeilijk om jezelf pijn te doen. Er zijn veel
verschillend glijbanen en trampolines.

Toen de straatrace begon moesten alle deelnemers
bij de start gaan staan. Er moesten twee kinderen
tegen elkaar. Van groep 1 t/m groep 6. We moesten
een parcours doen, als
eerste zaklopen,
daarna moesten we
koekhappen, dan
reden we verder naar
de straat, en dan
gingen we over een
brede wip/wap. Als je
dat had gedaan ging je
slalommen, daarna moesten we bowlen met flessen
en als laatste moest je één keer korfballen. En dan
reed je verder naar de finish.
Na de race kon je je laten schminken en een broodje
knakworst eten. Er stond ook een heel groot
springkussen. Toen
werd ook bekend
gemaakt wie de
drie beste en
mooiste waren.
Jelte had de
mooiste skelter.
Guus was de
snelste. En Jop
ook.
’s Avonds begon het grote feest, je kreeg drink- en
eetbonnen, er was lekker eten en ook lekker
drinken. De kinderen die bij de Koers van Oers
werken hadden snoep en boeken uitgedeeld. Het
was de beste dag ooit!
Groetjes,
Thura

28

Bijvoorbeeld je kan op de
rollende mat, op de banden
glijbaan of op de
klimvulkaan. Er is ook een
hok met grote Legoblokjes.
En als je moeder/vader
bent kan je daar naartoe
om te werken en je
Peuterspeelplaats
kinderen laten spelen. Daar
is ook een café en ze hebben typisch Nederlandse
eten. Daar kan je ook je verjaardag vieren.
Wat ik vooral leuk vind is dat je met je vrienden
daar naartoe mag gaan.
Hier zijn en paar foto's:
1.
Dit is de peuterspeelplaats.
2.
Dit is de voetbalveld.
3.
Dit is de klimvulkaan

Voetbalveld

Klimvulkaan

(S)cool on Wheels

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

Blijf er niet langer mee lopen!
Wat heeft u tenslotte te verliezen?

Leerlingen van Brede
School Sint Jan
Baptist krijgen clinic
(S)Cool on Wheels
Maandag 11 september
kreeg groep 7/8 van de
Brede school St Jan
Baptist in Veldhoven een gastles (clinic) van
(S)Cool on Wheels. Het Fonds
Gehandicaptensport organiseert deze clinics.

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)

In de klas sprak
gastdocent Ger van
Heugten met de
kinderen over hoe
het is een handicap
te hebben.
Ger is zelf ook
gehandicapt. Hij
vertelde hoe
moeilijk het soms is
hier iedere dag
mee om te gaan.
Dat is vergelijkbaar
met topsport: als
voorbeeld noemde
hij een journaliste
die schreef met
haar voeten!
Wij hoorden van Ger welke sporten je met een
handicap kunt doen en hoe belangrijk het voor hem
is om te kunnen sporten. En hij sprak over de
Special Olympics: dat is een sportevenement voor
mensen die een verstandelijke beperking hebben,
zoals het downsyndroom.
Ook liet Ger nog wat filmpjes zien en vertelde hij
wat het Fonds Gehandicaptensport allemaal doet:
het is een organisatie die probeert sporten mogelijk
te maken voor iedereen met een handicap.

Ze doen bijvoorbeeld:
- Het inzamelen van geld voor de
gehandicaptensport
- Het beschikbaar stellen van subsidies
- Het geven van voorlichting
Ze vinden dat mensen met een handicap nooit
buitenspel mogen staan. Nou, dat vonden wij ook!
In de middag mochten we in de gymzaal een
rolstoelparcours doen: daarbij moest je slalommen
en je moest over een matje heen rijden. Dat was
best moeilijk! Daarna deden we nog rolstoel
basketbal.

Een van de
vaders bij ons
op school,
Bas Koolen,
werkt bij Aon Verzekeringen. Zij ondersteunen het
Fonds Gehandicaptensport en hebben er voor
gezorgd dat wij de clinic op school kregen.
Het was een leuke dag waarbij ik veel heb geleerd.
Dit was mijn verslag
DOEIIIII !!!!!!!!!!!
Yannick

Neem voor meer informatie over (S)Cool on Wheels
contact op met Céline van Oosterhout van Fonds
Gehandicaptensport via 06-30367819 of
celine@fondsgehandicaptensport.nl of kijk op
fondsgehandicaptensport.nl/scoolonwheels.
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Bedrijf van Berkel

Boswachter Geert

Van Berkel is een bedrijf
waar mijn vader werkt.

Op pad met boswachter
Geert van den Berk.

Je kunt er snoeiafval brengen
en veel producten halen voor
in de tuin en ook voor op het
land zoals compost ,
bemesting voor in de tuin en
houtchips.
Mijn vader is procesbeheerder en loadermachinist:
hij zorgt dat het composteerproces goed verloopt en
sorteert , mengt , zeeft en laad alle producten. Bijna
alle producten worden gemaakt van snoeiafval ,
bijvoorbeeld van takken maken ze houtchips en ook
compost , van mooi gras kunnen ze ook papier
maken dat doen ze op een andere locatie in Uden.
Van Berkel bestaat 61 jaar.

Wisten jullie dat er vossen in
het bos van Wintelre leven?
Dat je sommige
paddenstoelen kan eten
(NOOIT ZELF PROBEREN, KAN GIFTIG ZIJN)?
Dat je in een vossenhol tanden en botten van wilde
varkens en reeën kunt vinden?
Dat een vos wel kilometers met zijn prooi kan
slepen?
Dat je een oranje konijnenkeutel kunt eten!!!!!!
Hahahahahaha.

Dat we uilenballen hebben gevonden met daarin
botten en haren van een muis?
Dat de lelijke versie van een kikker een pad heet?
Dat als je goed kijkt, je misschien een gebroken ei
van een valk of een hol van een specht kunt vinden?
Dat boswachter Geert heel gezellig is en alles weet
over de natuur?
Ga vooral eens op pad met boswachter Geert. Ik
heb het superleuk gehad!
Groetjes van Ties.
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Arbeids Transitie Centrum

Hoi wij zijn Bette en Nienke,
Ons verslag gaat over het A T C. Dat is de
afkorting van Arbeids Transitie Centrum. Het is
geen school, maar een werkhal waar kinderen
met een beperking kunnen oefenen voordat ze
op stage gaan. Kinderen van 16 tot 27 jaar
leren hier verschillende arbeidsmatige taken.
Het doel van het ATC is het vergroten van
zelfstandigheid.
Toen we binnenkwamen zagen we allerlei dingen
met een goed detail zoals kluisjes, kapstokken en
goede werkplaatsen. Het was leuk om te zien. Een
van de leukste vragen was hoe een dag op het A T C
er uit ziet.
Een dag op het ATC
Aan het begin van de
dag komen de
kinderen door de
blauwe deur naar
binnen. Ze hangen
hun jas op de
kapstok en doen hun
tas in een kluisje. Ze
v.l.n.r. Nienke, Bette en
schuiven hun
Peer
naamplaatje op
‘aanwezig’. Daarna drinken ze met zijn allen een kop
thee of koffie. Om 9.00u gaan ze werken. Op een
planbord staan de namen met de taken. Ze mogen
de taken niet zelf kiezen, maar er wordt voor hen
gekozen. Zo voorkom je dat kinderen steeds
hetzelfde uitkiezen wat ze leuk vinden. Daardoor
worden ze goed in alle onderdelen van een
stageplek. Er zijn twee pauzes. Op een dag zijn er
maximaal 15 kinderen voor arbeid en 7 voor
dagbesteding.
De verschillende onderdelen
Er is veel te doen in het ATC. Een
aantal jongeren van de MBS
krijgen een taak binnen
dagbesteding. Dan werken ze
achter een schot. Het grootste deel
van de jongeren werkt op
seriematige arbeid, hiervoor zijn er
verschillende werkzaamheden:
Facilitaire dienst houdt in
schoonmaken, afwas en opruimen.
Bij groenvoorziening werken ze in Dit is het
planbord waar
een moestuin waar ze groenten
verbouwen voor de voedselbank. alles op staat
Bij het onderdeel horeca komt
twee keer per week een kok die

met de kinderen soep en broodjes maakt. Dat doen
ze in de keuken van de kantine. De broodjes en
soep worden daar verkocht. In de middagpauze eten
ze ook in die kantine. Bij montage en demontage
zetten ze dingen in elkaar of halen ze dingen uit
elkaar. Sommige dingen,
waaronder computers,
worden daar gesloopt en
andere dingen, zoals fietsen
worden gemaakt. Dan is er
ook nog een receptie met
werk aan de telefoon en de
computer. Ze hebben ook
seriematig werk. Daar doen
ze taken als vliegengordijnen
of haspels maken,
hondenkoekjes inpakken,
kunststof ringen van
schroeven afdraaien en
spijkerclips maken. Dat doen
ze zo’n anderhalf uur en dus
Uitleg over de
vaak meerdere taken per
machines van
dag. Op het einde van de
houtbewerking
dag ruimen ze alles netjes op
en zetten ze alle spullen op
de plek waar het stond voor ze die gingen
gebruiken. Ook zetten ze alle gebruikte apparaten
uit. Daarna schrijven ze in hun map hoe de dag was
gegaan. Ze praten met een van de drie begeleiders
over hoe de dag is gegaan. Ze schuiven hun
naamplaatje op ‘afwezig’, pakken hun tas uit het
kluisje, hun jas van de kapstok en gaan door de
blauwe deur naar buiten.
Samenwerking
Het ATC werkt samen
met verschillende
scholen (waaronder de
MBS, Mytylschool en
Taalbrug) en
verschillende
bedrijven, waaronder
Aandachtig aan het
Torresol, Snep,
luisteren
Mercurius, Nerus,
Mupa, MCB en Sonse Recycling. Ze zoeken nog een
fietsenmaker die als vrijwilliger de kinderen wil
komen leren om fietsen te maken (twee ochtenden
per week).
We hebben ons interview gehouden met Peer
Neggers. Hij werkt sinds begin maart op het ATC. Hij
vindt het werken op het ATC leuk, omdat er veel
afwisseling is. Hij heeft zelf dingen met hout
gemaakt en daardoor is er houtbewerking
bijgekomen als aanbod op het ATC. Een van zijn
leukste leerlingen was een jongen die niet praatte,
maar wel goed zijn seriematig werk deed. Hij kon
wel praten, maar deed dat niet. Peer kwam erachter
in de praktijk en met gebarentaal dat de leerling ook
moeilijk technisch werk kon doen en dat kan hij nu
ook.
Wil je meer weten over het ATC? Kijk dan op de
Facebook pagina van het Arbeids Transitie Centrum
in Son.
Dit was ons verhaal. Groetjes van Nienke en Bette.
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2017
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Oktober
16 t/m 20
20
22
25
27
28

St. Jan Baptistschool: herfstvakantie
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
VKS: Kaarten en rummikuppen
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier

November
3
3
4+5
8

Bosbender Kids (14.00u - 16.00u)
Ophalen groene en grijze kliko +pmd-zak
Boekenmarkt d’Ouw School
St. Jan Baptistschool: Peuterkijkmiddag

10
15
15
16
17
18
19
24
25
26

Ophalen groene kliko + PMD-zak
VKS:KVB-avond
Bosbender Kids - Hip-Hop Workshop
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn
Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: Spooktocht
Sinterklaas in d’Ouw School
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
KVB: Sinterklaasavond
VKS: Sinterklaasavond

27
29
December
1
1
6
8
11
13
15
15
16
17
18
20
22
25 t/m
5 jan
29

Bosbenderkids (14.00u - 16.00u)
Ophalen groene en grijze kliko +pmd-zak
St Jan Baptistschool: studiedag
Ophalen groene kliko + PMD-zak
KVB: kerstdoe-avond
VKS: kerstviering
Bosbenderkids (14.00u - 16.00u)
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Kerst Meemekoar
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
KVB: kerstviering
VKS: kerststukjes maken
Ophalen groene kliko + PMD-zak
St. Jan Baptistschool: kerstvakantie
Ophalen groene en grijze kliko +pmd-zak

De volgende kopijdatum is

30 oktober 2017
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2018
Januari
5
12
26
28

TCO: Voltage
Bosbender Kids (14.00u - 16.00u)
Bosbender Kids (14.00u - 16.00u)
TCO: dagje sneeuw (of 4 februari)

Februari
4

TCO: dagje sneeuw (of 28 januari)

Maart
2
23

TCO: (ovb) Voorjaarsactiviteit
TCO: informatieavond Braderie

April
8

TCO: Braderie

Mei
26

TCO: verrassingsactiviteit

Juni
1+2

Boergondisch Oers

8+9
(29)-30 +
1 juli

RKVVO 75 jaar jubileumfeest
TCO: Tiener4Tieners

Augustus
(9)-t/m 12 TCO: Bivak
25
TCO: Afsluiting

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