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Crypto Oers, puzzel 58

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.

CITY PASSAGE
VELDHOVEN

Timmer- en Montagebedrijf

De oplossing van Crypto 57 was:
1. GrafheuVels
2. DAs
3. BadmiNton
4. Marcel Delhez
5. RijvaardIgheid
6. PompoEnen
7. AnSjovis
8. Dag in de Sneeuw
9. WandElkaart
10. AntoNis

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909

Familienaam: Van Diessen
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Corné Kelders en
Henriette Segers.
U zult wel denken zo weinig? Inderdaad, heel veel
van de inzendingen hadden nummer 9 fout. Veel
hadden als oplossing voor nummer 9 “Wandelroute”,
maar een plattegrond is geen route, maar een kaart.

1
2
3

4
5
6
7
1. Ondervindingshof van Ambrosius op de Berkt
(13)
2. Dekenvaller is anders een weg in Oerle-Zuid (11)
3. Komt Ruud van Eefje uit Oeteldonk? (3,3,5)
4. Klinkt alsof deze straat nabij Het Look met
uitsluiting van deze jongen is aangelegd (10)
5. Kan je op Vicus 19 door deze familie kapotte
ladders laten repareren? (10)
6. Stichting Loek@you zorgt voor lol in dit seizoen
(10)
7. Huub en DVO wensen u geen koude feestdagen
eind deze maand (5,5)
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Boekenmarkt een succes!

Boekenmarkt Oerle groot succes mede
dankzij hulp Oerlenaren!
Op 10 en 11 november jl. brachten vele
boekenliefhebbers en verzamelaars van vinyl
een bezoek aan ons mooie dorp. Ze kwamen
lekker struinen op de inmiddels traditionele
Boekenmarkt Oerle in d'Ouw School.
d’Ouw School opende op zaterdag om 13.00 uur de
deuren voor de toegestroomde geïnteresseerden.
Ook dit jaar waren de echte verzamelaars veel
eerder aanwezig om alvast van een afstand te
‘loeren’ naar hetgeen uitgestald stond. Boekenmarkt
Oerle viel dit jaar samen met de Week van het
Kookboek en – toevallig of niet – de verkoop van
onze tweedehands kookboeken liep als een speer!

Ook voor het aanbod van LP’s en singles was veel
interesse, vooral van bezoekers die vanuit andere
dorpen naar Oerle waren afgereisd. Verschillende
verzamelaars hebben dankzij de Koers weer een
pareltje aan hun collectie kunnen toevoegen.

Het was beide dagen lekker druk in d’Ouw School
maar gelukkig waren diverse leden van de
Kinderredactie aanwezig om bezoekers te helpen
langs het enorme aanbod aan boeken. Een
boekencollectie die we dankzij u – bewoners van
Oerle en omgeving – hebben kunnen samenstellen.
En die bij het opbouwen en afbreken van de markt
dankzij veel sterke dorpsgenoten uit en weer terug
naar de schoolkelder zijn gesjouwd – waarvoor
nogmaals onze hartelijke dank!
De opbrengst van Boekenmarkt Oerle én van de
boekenverkoop tijdens de Oerse Braderie komt
steeds geheel ten goede aan ons dorp: het wordt
gebruikt voor de maandelijkse uitgave van de Koers
van Oers en de website oerle.info. Maar ook uw
vrijwillige bijdrage blijft zeer welkom! Daarom doen
wij nogmaals het vriendelijke doch dringende
verzoek om de onderstaande machtiging in te vullen
en ons wijkblad met bijvoorbeeld € 12,- (kostprijs
2018) per jaar vrijwillig te steunen.
Alvast onze dank daarvoor!

(Foto’s Boekenmarkt binnenkant van de achterkaft)



Machtiging bijdrage Koers van Oers
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode + woonplaats incassant :
Incassant ID:
Kenmerk machtiging :

Stichting Koers van Oers
Sint Janstraat 50
5507 ND Veldhoven
NL70ZZZ171302010000
Jaarlijkse bijdrage

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:
A] aan de Stichting Koers van Oers om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
€ ……………..…… van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse bijdrage, én
B] aan uw bank om doorlopend € ……………….…… van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze
opdracht.
Naam:

………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats:

………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN]:

………………………………………………………………………………

Plaats + datum :

…………………………………………………………………..…………

Handtekening: ……………………………………………
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
3

4

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 38,
nummer 11, december 2005.

Kerstverhaaltje…
Kerstmis met Grijze muis
Grijze Muis loopt door
het bos. Ze heeft een bijl
bij zich. Speurend en
keurend gaat ze op zoek
naar een mooie
kerstboom. "Mijn hemel,
wat staan er veel," roept
ze. Steeds als ze denkt
er één gevonden te
hebben, kijkt ze toch
weer verder. Nu eens is de boom te klein, dan weer
te groot. Of niet mooi recht. Of te kaal. Of juist te
vol. Om wanhopig van te worden. Waarom staan er
ook zo veel! Twee bomen waren genoeg geweest,
denkt Grijze Muis. Dan nam ik de mooiste en was ik
klaar. Eén boom is nog beter. Hoef je niet eens te
kiezen. Grijze Muis trekt haar ijsmuts over haar
ogen en draait drie keer in de rondte.
Dan blijft ze staan en wijst met haar bijl recht
vooruit. Die boom neemt ze. Langzaam trekt Grijze
Muis haar ijsmuts omhoog. Nee maar! Wat een
prachtige kerstboom wijst ze aan! Dat die haar niet
eerder is opgevallen. Het is een kaarsrechte spar.
Niet te groot, maar zeker niet te klein. En wat is hij
mooi van vorm. Hij staat een beetje apart van de
andere sparren. Op een heuveltje. Alsof hij op een
voetstuk staat. Voor het mooie zou Grijze Muis
eigenlijk ook het heuveltje mee naar huis moeten
nemen. Het is bijna zonde de boom hier weg te
halen. Grijze Muis pakt haar bijl met twee handen
vast en zwaait ermee naar achteren. Dan bedenkt ze
zich. Ze heeft een beter plan.
Het is Kerstmis. Grijze Muis
staat voor haar huis om de
gasten op te vangen. Vreemde
Eend is er als eerste. "Gaan we
weer ganzenbord spelen?"
vraagt ze. "Hou je jas maar
aan en je muts maar op," zegt
Grijze Muis. "We gaan straks
ergens heen. Meer zeg ik niet."
Al gauw komen ook de andere
gasten. Haas, Kraai, Groene
Poes, Kuik en Vark en de Rat
van Weinig Woorden. "Zijn we er allemaal?" vraagt
Grijze Muis. "Nu wel," zegt Liegbeest, die als laatste
is binnengekomen. "Laten we dan maar gauw gaan,"
zegt Grijze Muis.
En daar gaan ze. In optocht door de donkere en
koude kerstnacht. Voorop loopt Grijze Muis. Met een
lampion. Ze steken de rivier over en lopen naar de
rand van het bos. Daar blijven ze staan.

"We zijn er," zegt Grijze Muis. "En wat moet hier
dan zijn?" vraagt Kraai. "Een heel bijzondere boom,"
zegt Grijze Muis. "Doe je ogen maar dicht. Dan zien
we nog minder," zeggen Kuik en Vark, maar toch
doet iedereen wat Grijze Muis heeft gezegd. Grijze
Muis loopt zachtjes naar de kerstboom op het
heuveltje. Eén voor één
steekt ze de kaarsjes aan.
"Doe je ogen maar weer
open," zegt ze als alle
kaarsjes branden. Grijze
Muis is benieuwd wat haar
gasten zullen zeggen.
Maar ze zeggen niets.
Iedereen is sprakeloos.
Behalve de Rat van
Weinig Woorden.
"Sprankelbaar!" stamelt
hij. Hij heeft het woord zelf verzonnen, maar
iedereen weet wat hij bedoelt. En iedereen is het
helemaal met hem eens. Grijze Muis straalt van
trots. Ze geeft iedereen een dikke plak kerstbrood
met poedersuiker. En een glaasje warme gloeiwijn.
Tegen de kou. "En dan gaan we elkaar nu verhalen
vertellen," zegt ze. "Wie wil er beginnen?" Om de
beurt vertellen ze elkaar een mooi winterverhaal.
Met heel veel sneeuw erin. Ze vertellen tot de
kaarsjes in de kerstboom
allemaal zijn opgebrand. Dan is
het kerstfeest afgelopen. Wat
een heerlijk feest is het geweest.
In eén woord: 'sprankelbaar!'

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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Zorgcluster Oerle

Zorgcluster Oerle voortaan
Residentie ’t Stoom

Voor Archipel is een groepswoning voor mensen met
dementie en een ruimte voor wijkverpleging
verrezen. 29 sociale huurappartementen en 9
grondgebonden sociale huurwoningen completeren
het geheel.
Het project Zorgcluster Oerle is ontwikkeld in
samenwerking met de gemeente Veldhoven en
diverse zorgpartners. Enkele vertegenwoordigers uit
de Oerse gemeenschap ijverden jarenlang voor de
komst van een zorgcentrum. Zij hadden onder meer
als doelstelling ouderen langer zelfstandig in Oerle
te kunnen laten wonen met zorgvoorzieningen
binnen handbereik.
In het dorpscentrum waren op 22 november
afgevaardigden van alle huurders, de bij de bouw
betrokken bedrijven, bewoners, omwonenden en de
werkgroep Zorg in het Dorp. De werkgroep werd
door wethouder Hans van de Looij
gecomplimenteerd. “Dankzij de inbreng van de
werkgroep is het plan beter geworden dan het
oorspronkelijke plan. Het werk zou in 2017 eigenlijk
al klaar zijn geweest, maar goed werk heeft tijd
nodig.” Ook Dré Jonkers van de Dorpsvereniging
Oerle zette de leden van de werkgroep in het
zonnetje.

Residentie ‘t Stoom
Het markante witte gebouw aan de
St. Janstraat in Oerle is donderdag
22 november gedoopt tot Residentie ’t Stoom.
Zo’n 250 genodigden waren in dorpscentrum d’Ouw
School bij de feestelijke oplevering van het
zorgcluster Oerle zoals de werktitel tot dan luidde.

Openingshandeling Residentie ‘t Stoom
“We zijn helemaal tevreden.” Het echtpaar Verhoef
verruilde na 42 jaar hun woning in Meerveldhoven
voor een nieuw appartement in Residentie ’t Stoom.
Ze wonen nu een week in hun mooie appartement.
“Alles gelijkvloers en we vinden het vooral fijn dat
alles nieuw is”, zegt mevrouw.
In opdracht van Woonstichting ‘thuis begon Van
Santvoort Bouw BV in 2017 met de bouw van het
zorgcluster. In het witte gebouw zitten onder meer
een gezondheidscentrum met huisarts
Houppermans, Fysiotherapie De Heikant en
ZuidZorg. Voor zorgorganisatie Severinus zijn er
logeerappartementen, een dagbestedingsruimte en
enkele groepswoningen.
6

Veertien bewoners die zorg ontvangen van
Severinus bewonen sinds enkele weken twee
groepswoningen. “De eerste weken zijn
bemoedigend geweest”, vertelt Severinus-directeur
Pieter Hermsen. Hij spreekt kort even alle bewoners
aan en leest de inhoud van het wensbriefje voor dat
bij de bouw onder het gebouw een plaatsje heeft
gekregen. De wens ‘ik kan niet wachten om een
Oerlenaar te worden’ van een van de bewoners lokt
een applaus uit. Hij wijst de aanwezigen op de
bakkerij van Severinus in het gebouw. Iedereen kan
er terecht om gebak te kopen.
Luc Severijnen, bestuurder van Woonstichting ‘thuis,
noemde Residentie ’t Stoom een aanwinst voor
Veldhoven. “Een aantal zorgvoorzieningen en 38
woningen erbij. De woningen zijn heel welkom in
deze overspannen woningmarkt.” Ook gaf hij aan
dat hij door dit project Oerle en de Oerlenaar heeft
leren kennen. “Het is een mooie en betrokken
gemeenschap. Ook hoor je het als er iets niet goed
gaat.

Verkeersveiligheid fietsers
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Maar in dialoog komen we samen tot een oplossing.”
Mooi noemt hij het dat er al mensen in de
zorgvoorziening verblijven waarvan de partner in
een woning op het terrein woont.
Dankzij de groepswoning van Archipel kan de
Oerlenaar langer in Oerle blijven wonen. Voor Ron
van Wees van Archipel was maar één woord op zijn
plaats. “Trots. We zijn trots op de samenwerking
met Severinus en leden van de dorpsvereniging.” De
kleinschalige woonvorm voor zeven bewoners heeft
de naam Lindenhof. “Een naam met een link naar
Oerle”, memoreert Van Wees, “want er staat een
lindeboom in het wapen van Oerle.”

Residentie ‘t Stoom achterzijde
Henk van de Spijker (95) mocht met enkele anderen
door een druk op een rode knop de naam van het
zorgcluster onthullen. Hij werkte van 1948 tot aan
zijn pensioen in 1986 voor de KI. Wat vindt hij van
het gebouw? ,,Ik vind het heel mooi dat ze de stijl
van het KI-gebouw er in gebracht hebben.”
Meike van de Molengraft heeft sinds twee weken een
appartement in een groepswoning van Severinus.
“Het is superleuk. Op woensdag, zaterdag en zondag
koken we zelf. Twee keer per week werk ik als
klassenassistent op de St. Jan Baptistschool.” Ook in
de avonduren hoeft ze zich niet te vervelen.
“Op tv kijk ik dan GTST en alle talentenjachten.”

Verkeersveiligheid voor fietsers op de
Oude Kerkstraat verbetert
Al weer enige tijd geleden heeft de gemeente een
deel van de Oude Kerkstraat gerenoveerd. Het deel
vanaf de school richting Wintelre komt pas op een
later moment aan de beurt. Daarom was er een
tijdelijke aantakking van het fietspad op de weg
voor het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het
speelveld bij de school gemaakt. De situatie zorgde
voor iedereen, maar met name voor de
schoolgaande kinderen voor een zeer
verkeersonveilige situatie. Omdat echter door de
gemeente niet aangegeven kon worden hoe lang die
tijdelijkheid nog zou duren hebben we hierover
namens de Dorpsvereniging bij de gemeente aan de
bel getrokken. Doel was om de bestaande
gevaarlijke situatie zodanig te wijzigen dat er,
rekening houdend met de toekomstige herinrichting
van dat deel van de Oude Kerkstraat naar een
30 km-zone, sprake is van een verbeterde
verkeersveiligheid.
Met Paul Konings en Hans Reijnders van de
gemeente Veldhoven hebben we op een
klantvriendelijke en constructieve wijze deze kwestie
kunnen bespreken. We zijn tot een voor partijen
bevredigende oplossing kunnen komen, waardoor de
herinrichting van dat stukje doorgaande weg aan de
Oude Kerkstraat tot een meer verkeersveilige
situatie leidt. Fietsers komen nu minder onverwacht
de weg op. Ook is er met de genoemde
medewerkers van de gemeente overleg geweest
over het eerder uitvoeren van een fietspad vanuit
Oerle en de begraafplaats de Hoge Bogt naar het
Sondervick college. Dit fietspad was nodig voor een
veilige fietsroute voor o.a. Oerlese schoolgaande
kinderen naar school. Oorspronkelijk zou dit pad pas
na de bouw van de wijk Huysakkers worden
aangelegd. Mede door invloed vanuit Oerle is dit pad
nu versneld aangelegd. We hebben de beide
medewerkers van de gemeente, mede namens
iedereen die daar fietst, dank gezegd voor hun
positieve opstelling.
Namens de dorpsvereniging,
Martin Wouters
Piet van Herk
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Henk opent weer de K.I.
Henk van de Spijker opent na 70 jaar
weer de K.I.
Door Wim Luijkx, Bert de Laat en
Arno van de Spijker
In 1948 won Fanny Blankers-Koen drie maal
goud in Londen. In datzelfde jaar startte Henk
van de Spijker (in januari wordt hij 95) samen
met Dr. Stef van Dieten vanuit Hilvarenbeek
een K.I. (kunstmatige inseminatie) station op
de plaats van de oude Stoomzuivelfabriek Sint
Jan aan de Sint Janstraat in Oers. Nu, 70 jaar
later, heeft Henk – samen met enkele anderen
- wederom de K.I. geopend, alleen is de naam
omgedoopt in Residentie ’t Stoom.
Hoog tijd om even bij te praten met Henk.

De heer Frans Smits van Oijen stond mede aan de
wieg van de K.I. in Oers, of Coöperatieve
Zuivelfabriek De Kempen, afdeling K.I., zoals de
officiële naam luidde. Veel kleine melkfabrieken
gingen in die tijd samenwerken en zo ontstond de
Campina in Eindhoven. De Stoomzuivelfabriek werd
gesloten en er kwam ruimte vrij voor de K.I. in
Oers, destijds ook al het middelpunt van De
Kempen. In de beginjaren van de K.I. was er een
oud gebouw met stalruimte voor 16 dieren en een
administratieruimte. Na de oorlog behaalde Henk
het diploma K.I. Zijn eerste koe heeft hij
geïnsemineerd in zijn geboortedorp Spoordonk. Hij
is eerst 4 jaar op de baan geweest, waarna hij een
opleiding in Luik moest volgen om laborant te gaan
worden in Oers.
De eerste inseminatoren van de K.I. waren Henk
van de Spijker, Gerrit van Beers en Jan Rijkers. Het
team werd snel uitgebreid met mannen die zich in
Oers vestigden en er hun sociale leven vonden,
zoals Martien van Bree, Theo Kox, Gerrit de Laat,
Nol Moeskops, Jan Nijssen, Jan van Oort, Dries van
de Velden, Frans van de Ven en Piet van der Wal. Ze
kregen allemaal een jeep tot hun beschikking en
tankten bij de benzinepomp voor café De Kers in het
dorp. Na enkele maanden kwamen ze van Esso
kijken of er geen lek was, zo’n groot gebruik
vertrouwde men niet. Later kreeg de K.I. een eigen
garage, een eigen pomp en een eigen monteur: Ad
Coppens uit Riethoven.

Henk bij zijn Jeep
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De inseminatoren reden in hun jeeps – later VW
kevers, Dafjes, Renaults en Opel Kadetts – naar de
boeren om de koeien te gaan insemineren en om het
vee te schetsen. In die tijd waren er nog geen
computers en vond de registratie plaats via
schetskaarten, waarop de inseminatoren vlekken
intekenden op blanco koeienafbeeldingen.

Schetskaart
Op die kaarten werd dan ook vermeld wie de vader
was. De heer Hendrik van Engelen hield deze
registratie bij in bakken met 5.000 bruine kaarten,
waarop de administratie stond van alle
boerenbedrijven in het Campina-gebied. Dit gebied
omvatte 53 kerkdorpen en strekte zich uit van
Reusel tot aan Boxtel, en van Budel tot aan
Spoordonk.
Het doel van de K.I. was om te komen tot
rundveeverbetering en betere fokprestaties. Nadat
de koe geïnsemineerd was, moest eerst het daaruit
geboren kalf zelf kalveren om de kwaliteit van de
stieren (melk- en vetgehalte) vast te stellen. Het
kalf moest dan beter zijn dan – of minimaal gelijk
zijn aan – de koe, om een goede waardering van de
stier te krijgen. Voor de aanschaf van deze stieren
was er in Oers een aankoopcommissie onder
voorzitterschap van Antoon van Vlerken, een man
die bij Henk nog steeds hoog in aanzien staat.
Overigens voldeed de helft van de stieren niet aan
de fokvoorwaarden.
In 1958 vond in Brussel de wereldtentoonstelling
Expo ’58 plaats. Vanuit Nederland was er een grote
groep stamboekkoeien. Henk was vanuit De Kempen
belast met de inseminatie met sperma, dat was
opgeslagen in containers met een koudmakend

Henk haalt de buisjes sperma uit een mengsel
van koolzuurijs en alcohol
mengsel van koolzuurijs en alcohol. Bij zijn
vereniging werd toen al gebruik gemaakt van
diepvriessperma: in buisjes van één cc met kurken
of plastic stopjes. Henk heeft zo miljoenen rietjes
met sperma ingevroren. Vers sperma werd verdund
met eidooier en glycerol, en ingevroren met alcohol
en droog ijs, later met vloeibare stikstof (196
graden onder nul).

Op 6 januari 1959 voldeed Henk aan de woonplicht
van het bestuur van de K.I. en ging hij samen zijn
echtgenote, Cor van der Velden, wonen aan de
Dreef in Veldhoven. Daarvóór was hij jarenlang op
en neer naar Oers gereden vanuit zijn woonplaats
Best. Leuk detail is dat Ons Cor (zoals hij haar
noemde) bij hun trouwen in 1952 dacht dat hij Henk
Verspijk heette. Het had overigens niet veel
gescheeld of het echtpaar Van de Spijker had zich in
Oers gevestigd, in de Oude Kerkstraat. Ze waren
bijna rond met de politieman Mennen om zijn huis te
kopen voor 20.000 gulden. Op het laatste moment
ging de koop niet door, en kwam de familie Van
Kuijk daar te wonen.

Henk heeft 37 jaar bij de K.I. gewerkt (hij ging in
1985 in de VUT), en is nu al 33 jaar met pensioen.
Hij woont inmiddels op de Merefelt, waar hij vorig
jaar nog carnaval vierde als Prins Carnaval van de
KBO uit Oud Veldhoven. Daar is hij erg trots op, net
als op het feit dat de Dorpsvereniging Oerle hem
gevraagd heeft om namens hen het nieuwe
zorgcluster te openen. Hij vindt het heel mooi dat
het nieuwe pand in de stijl van de vroegere K.I. is
gebouwd.

Hij is er ook trots op dat twee van zijn kleinzonen in
Oerle-Zuid zijn gaan wonen, en dat zij inmiddels ook
weer voor nageslacht hebben gezorgd (drie jongens,
en nog één kleinkind op komst). Ja, het is
vruchtbare grond in Oers, lacht hij, geen wonder dat
de nonnen er vertrokken zijn. Hij geeft nog een
reden op waarom de nonnen niet meer in Oers
wonen. Tijdens een excursie van enkele dames aan
de K.I. vertelde Henk over de koelgasmachine, die
vloeibare stikstof maakte en die uit de lucht haalde.
Op de vraag “Wordt de lucht in Oers dan niet slecht”
antwoordde Henk: “Jawel, maar dat weten de
mensen niet, alleen de nonnen wel, want die zijn al
vertrokken”.
Aan het einde van het gesprek informeren wij hoe
hij het voor elkaar heeft gekregen om zo oud te
worden en gezond te blijven. Henk antwoordt al
glimlachend: “Goed oppassen, op zijn tijd een
borreltje en af en toe een glas wijn”. Wij hebben
deze wijze woorden goed in ons opgenomen, en
verlaten de Merefelt met een warm gevoel.
Wanne mooie mens, dieje Henk van de Spijker.

Henk bij een stier
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De parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 15 december:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 16 december:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Maandag 31 december: Oudjaarsavond
19.00 uur: Eucharistieviering
Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Dinsdag 18 december:
19.00 uur: Boeteviering

Zaterdag 12 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 22 december:
19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 13 januari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)

Zondag 23 december:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)

Zaterdag 19 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)

Maandag 24 december: in Christus Koningkerk!
19.00 uur: Gezinsviering met pater Jozef
(Sub Umbra)
21.00 uur: Nachtmis met pastor Jos van Doorn
(Convocamus)

Zondag 20 januari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Dinsdag 25 december: KERSTMIS
10.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor Frank As
en Pater Jozef (Broekwegkoor)

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

Woensdag 26 december: 2e Kerstdag
10.00 uur: Eucharistieviering (Herenkoor)
Zaterdag 29 december:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 30 december:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering

Parochieberichten:

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.
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. € 11,- 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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Maandag 24 december:
St. Jan de Doperkerk - Oerle
21.00 uur: Nachtmis met Pater Jozef en
Selster Dameskoor

Tijdens alle vieringen op 24 en 25 december van
de parochie Christus Koning zijn de deurcollectes
voor de minderbedeelden uit de naaste
omgeving: de Caritascollecte.
Misintenties voor deze viering kunnen via een
gesloten envelop met datum, naam van
overledene en naam en telefoonnummer van
aanvrager + € 11,- worden ingeleverd bij de
sacristie van de Christus Koningkerk of
brievenbus van het parochiecentrum aan de
Kapelstraat-Zuid 18.
Uitsluitend voor deze nachtmis kunnen de
intenties ook worden ingeleverd op Welle 28,
5507 NX Oerle.
Vieringen in de kerken:
St. Jan de Doperkerk:
1e dinsdag van de maand: om 9.30 uur met
koffiedrinken na afloop, 1 januari vervalt en dan dus
vanaf 5 februari weer.
H. Caeciliakerk:
2e dinsdag van de maand om 9.30 uur, dus
komende 8 januari en dan 12 februari.
H. Willibrorduskerk:
3e dinsdag van de maand om 9.30 uur, dus
komende 18 december en dan 22 januari.
Christus Koningkerk:
• maandag en vrijdag om 9.00 uur en
• dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om
19.00 uur.
• zondag om 8.30 en 10.00 uur, na de Hoogmis is
het koffiedrinken in de pastorie.
Zaterdag 15 december 14.30 uur:
Alexanderband
U bent weer welkom bij het jaarlijkse concert van de
enthousiaste muzikanten van de Alexanderband.
Ongetwijfeld laten ze ons weer diverse kerstliederen
horen en zij hopen natuurlijk op enthousiast publiek!
Kerktaxi

Parochianen die niet zelfstandig naar de kerk
kunnen komen maken gebruik van de kerktaxi. Wilt
u wekelijks of incidenteel iemand uit uw kerkwijk
meenemen meldt u bij Henk Waarma. U wordt
gebeld als er een aanvraag is vanuit uw kerkwijk.
Wilt u graag meerijden naar de viering?
Liefst enkele dagen tevoren reserveren bij Henk
Waarma: tel.: 040 - 253 97 31.
Sinds kort maken ook bewoners van Severinus weer
gebruik van de kerktaxi, maar men kan nog meer
chauffeurs gebruiken om eens af te wisselen.
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AED’s in en rond Oerle

• Kantine RKVVO, Heikantsebaan 17-19. 5507 PJ

•
•

WANDELEND OP ZOEK NAAR
(beschikbaarheid en bereikbaarheid
van) AED’s.
Op een frisse herfstdag de wandelenschoenen
aangetrokken voor een rondje Oers met een
opdracht: op zoek naar AED’s. We vonden maar
liefst 4 AED’s die ons nog niet bekend waren.
Ook blijkt Severinus over een groot aantal
AED‘s te beschikken.
Hieronder een opsomming van de AED’s die bij ons
nu bekend zijn, waar ze hangen en de
beschikbaarheid/bereikbaarheid.

Altijd bereikbaar ! 24/7

• AED Zand-Oerle : deze hangt aan de linkerzijde

van Kapel Onze Lieve Vrouw in het Zand (als je er
voor staat) postcode 5507 NH (eigendom
Buurtvereniging Zand Oerle en stichting Vrienden
van de kapel Zand-Oerle)
• AED Severinus ‘t Stafveld, Platanenlaan 28,
5507 MD Veldhoven Oerle in de inkomsthal.
• Medio 2019 komt er een AED buiten te hangen op
adres Brandrood 39, 5507 ND Veldhoven Oerle.
Eigenaar Severinus AED is tot die tijd al wel
aanwezig maar binnen in het gebouw, gebruik is
mogelijk als personeel aanwezig is.
Beperkt bereikbaar tijdens openingsuren:
• In Crematorium de Hoge Boght (in het keukentje)
Eindhovensebaan 29, 5507 JA Veldhoven.
• Vakantiepark Molenvelden bij de receptie.
Banstraat 25, 5506 LA Veldhoven Oerle.
• Boscafe de Molenvelden bij de bar Banstraat 25,
5506 LA Veldhoven Oerle.
• Gasterij Dorpsgenot/ Geitenboerke, achter de bar
Toterfout 13 A, 5507 RD Veldhoven Oerle.
‘s morgens vanaf 9.00u tot wanneer de laatste
klant vertrekt.
• ZOO Veldhoven, Wintelresedijk 21, 5507 PP
Veldhoven Oerle.
Links voor de receptie bij de ingang, in
wintermaanden vanaf 1 nov nauwelijks bereikbaar
omdat de grote toegangspoort dan vaak gesloten
is.
• SchippersStop, Habraken 2601-2605, 5507 TR
Veldhoven Oerle.
Halverwege rechts op de trap naar de eerste
verdieping, tijdens openingstijden ma. t/m vrij.
van 9.00 tot 18.00 uur, za. van 10.00 tot
18.00 uur, zo. van 10.00 tot 19.00 uur
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•

•

Veldhoven Oerle.
Tijdens gebruik van kantine en/of voetbalvelden
als de poort open is.
Dr. Elings, Berkt 18. 5507 LN Veldhoven Oerle.
Altijd wanneer het echtpaar thuis is en een van
beide gaat mee.
Tennisvereniging “de Korrel” Smitsvuurke 3. 5507
NK Veldhoven Oerle.
In de hal bereikbaar door op de bel links van de
deur te drukken en de deur open te duwen.
Vanaf 00.00u tot ong. 8.00u zit de deur in het
nachtslot.
Rabobank Oerle, Zandoerleseweg 10, 5507 NJ
Veldhoven Oerle.
Tijdens openingsuren: ma 12.00u-17.00u,
woe 9.30u- 17.00u, vrij 9.30u-18.00u
Dorpscentrum d’Ouw school, Oude Kerkstraat 18,
5507 LC Veldhoven Oerle.
In de hal rechts als je binnenkomt, tijdens
openingsuren. (geen vaste uren)

Op onderstaande adressen van Severinus zijn
AED’s aanwezig en beschikbaar bij
aanwezigheid van personeel van 8.00u tot
22.00u:
• Berkveld, Wilgeman 1, 5507 LG Veldhoven Oerle.
Ter hoogte van de kapsalon / bibliotheek
• Heikantsebaan 42, 5508 LA Veldhoven,
In de slaapkamer van de woonhuisleiding
• Berkt 12, 5507 LN Veldhoven Oerle, in de hal
• Hulst 8, 5507 MH Veldhoven Oerle, in de hal
• Nieuwe Kerkstraat 46, 5507 LS Veldhoven Oerle,
in de hal
• Dagbesteding De Brink, Berkt 2a 5507 LN
Veldhoven Oerle.
Bij de hoofdingang in de hal, alleen geopend door
de week tijdens kantooruren van 8.45u - 16.45u
Mocht je aan deze lijst iets toe te voegen, op of aan
te merken hebben, dan graag een mail aan
famvandenboomen@onsbrabantnet.nl.
We willen de lijst graag up to date houden. Help ons
daarbij.
Afgelopen maanden hebben we
4 reanimatiecursussen gepland met als gevolg
uiteindelijk 32 deelnemers met diploma. Een mooi
resultaat! De deelnemers krijgen binnen 2 jaar
bericht voor een vervolgcursus.
Groeten van Aly van der Weerden,
Angelique Antonis en Marian van den Boomen.

(Advertenties)
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(Advertentie)

Mindfulness training

Op 18 januari 2019 start in Veldhoven een
training mindfulness voor mensen vanaf 55
jaar. De training wordt gegeven door Thea van
Wezel, zij is gecertificeerd mindfulness
trainer.
Mindfulness is niet aan leeftijd gebonden, ook als je
jonger bent en je bij deze doelgroep thuisvoelt
maakt dat je welkom bent.
Mindfulness betekent met milde aandacht aanwezig
zijn bij je lichaam, gedachten en gevoelens, zonder
daarover te oordelen. Mindfulness kan helpen bij
spanningen, stress, piekeren, zorgen maken en
omgaan met ziekte en pijn. Je kunt dingen bewust
gaan doen in plaats van 'op de automatische piloot'.
Ook als het even niet gaat zoals je wilt. Je geest
wordt rustiger en je ontspant makkelijker in tijden
van drukte.
Wat je leert is meteen toe te passen in je dagelijks
leven.
In zekere zin helpt mindfulness om niet alleen uit je
hoofd, maar ook vanuit je hart te leven. Misschien
iets voor jou ?
De training bestaat uit 8 wekelijkse
bijeenkomsten op vrijdagochtend in
d'n Uitwijk in Veldhoven.
Je hebt geen speciale kennis of
ervaring nodig. Je oefent in een
kleine groep van max 8 personen.
Informatie : tel 040-2530134 of
thea.van.wezel@kpnmail.nl

Après Ski weekend 2019
Beste Oerlenaren,

Via deze weg willen wij jullie graag op de hoogte
stellen van het aankomende Après Ski Weekend,
dat nu reeds sinds 5 jaar door ons, Café Restaurant
Oers Gezellig georganiseerd wordt. Zoals vast niet
onopgemerkt is gebleven is Oerle volop in
ontwikkeling. Met het oog op deze ontwikkelingen is
de Après Ski de laatste jaren uitgegroeid tot een
jaarlijks terugkerend feest, waarmee wij ons vooral
willen richten op de Oerlenaren en omgeving.
Saamhorigheid, verbondenheid en Oerse
gezelligheid zijn dan ook begrippen die wij zelf als
het meest toepasselijk ervaren op dit evenement.
Vandaar ook dat wij sinds enige jaren
samenwerkingen zijn aangegaan met verschillende
verenigingen, zodat ook zij tegen een vergoeding
betrokken worden bij dit evenement. Voor de
verenigingen die wij eerder niet bereikt hebben: zie
dit alstublieft als uitnodiging om contact met ons op
te nemen om te kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
Komend jaar zullen wij het kerkplein wederom
omtoveren tot Après Ski feesttent op vrijdag 1,
zaterdag 2 en zondag 3 februari. Op vrijdag en
zaterdag zal het evenement uitsluitend
toegankelijk zijn met een ticket en vanaf de
leeftijd 18+. Op zondag is de feesttent
toegankelijk voor alle leeftijden, met de
kindermiddag en gezellige biercantus.

We willen via deze weg iedereen de mogelijkheid
bieden om wanneer u naar aanleiding van dit bericht
nog vragen of opmerkingen heeft, contact met ons
op te nemen. Wij proberen er zoveel mogelijk voor
te zorgen dat voor iedereen het evenement zo
prettig mogelijk verloopt en proberen de hinder voor
eenieder tot een minimum te beperken. Wij
begrijpen dat het organiseren van dit evenement
ook het een en ander van de Oerlenaren vraagt,
maar hopen er met elkaar een mooie editie van te
kunnen maken en een steentje bij te kunnen dragen
aan de saamhorigheid in Oerle.
Met vriendelijke groet,
Namens Oers Gezellig - Geert van Loon
040-2051218

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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OASE - Kerstmis 2018

Assistentie gevraagd

Kliederkerk viert Kerst
Op 24 december kan iedereen deelnemen aan de
kerstwandeling vanaf de kiosk bij de parkeerplaats
van kinderboerderij de Hazewinkel naar de kerststal
in blokhut “de Bosbender”. Na het succes van vorig
jaar heeft geloofsgemeenschap Oase, nu samen met
de Immanuelkerk, gekozen om deze wandeling te
herhalen, onder leiding van de werkgroep
Kliederkerk. We gaan op weg met de drie koningen
die ons vertellen dat ze al heel lang een ster volgen.
Ze nemen ons mee langs de schapen waar we
zingend de herders ontmoeten. Verderop vertelt een
engel dat er een kindje geboren is. Bij aankomst in
de blokhut vinden we het pasgeboren kindje en eten
we beschuit met muisjes. We gaan cadeautjes voor
het kindje knutselen en vieren Kerstmis met een
mooi verhaal en kerstliedjes. De wandeling begint
om 16.00 uur.

Assistentie schoolplein gevraagd
Onze conciërge Peer van Ool vraagt assistentie om
het schoolplein wat op te knappen en enkele
reparaties te verrichten zoals het huisje en het
buiten- en binnenspeelmateriaal.
De conciërge is elke dinsdagochtend en
donderdagochtend aanwezig. Mocht u interesse
hebben dan kunt u dit aangeven bij hem of een
e-mail sturen naar: p.vanool@veldvest.nl

Oase viert Kerst
Kerstmis vieren in blokhut de Bosbender is een
bijzondere ervaring. In de sfeervol ingerichte ruimte
komt het kerstverhaal tot leven. Er gebeurt iets. Dat
is dan ook het thema dat in de Oaseviering gestalte
krijgt. Het kindje dat 2000 jaar geleden geboren
werd heeft nog steeds een grote invloed op onze
samenleving. Hoe beleven we dat, wat zegt het ons
en wat doen we er mee? Geloofsgemeenschap Oase
wil het bijbelse kerstverhaal en de betekenis
daarvan plaatsen in deze tijd. Met eigentijdse
teksten en liederen, maar ook met bekende
kerstliederen vieren we een betekenisvolle kerstmis.
Na de viering is er kerstbrood en koffie om even na
te praten.
24 december om 20.00 uur in Blokhut de
Bosbender, te bereiken via de Nieuwe Kerkstraat,
park inrijden toegestaan t.o. huisnr 79.
www.oaseveldhoven.nl

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?
Blijf er niet langer mee lopen!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reflexzone behandelingen (ook preventief)
- Massages
- Coaching
- Voedingsadvies
- Ademhalingstherapie
(Veelal vergoed door zorgverzekeraars)

Karin Wijnhoven - W-cair2

Natuurgeneeskundig Therapeut
Mobiel: 06-22 80 31 90
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl
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Het Vekemans Fonds

Promotie naar 1e divisie

Het Vekemans Fonds is niet alleen
actief in India,
maar ook tijdens de komende "Kerst Meemekoar"tocht op zaterdag 15 december. Bij inlevering van
een kledingstuk voor de Indiacontainer, ontvangt u
of uw kind een kleine attentie.
Om het afval uit de grijze container in te zamelen, te
vervoeren en te verbranden, betaalt de gemeente
geld en berekent dat weer door via de
afvalstoffenheffing aan alle inwoners. Brengen we
meer textiel naar de containers van het Vekemans
Fonds dan besparen we dus geld.
Met de opbrengsten van het ingezamelde textiel
helpen we kansarme kinderen in India. Zo leveren
we samen een duurzame prestatie waar het milieu
voordeel aan heeft. Uw kleding krijgt immers een
tweede leven doordat het opnieuw wordt gedragen,
hergebruikt of wordt omgevormd tot andere
producten zoals voor geluidsisolatie, vilten tassen,
poetslappen enz.
Alle kleding en textiel (zowel draagbaar als kapot)
en schoenen mogen in de kledingcontainer.
Wilt u meer weten over ons werk? Kijk dan op onze
site www.vekemansfonds.nl of like onze
Facebookpagina ‘Vekemans Fonds’.
Soms worden we
ondersteund door
acties vanuit het
bedrijfsleven.
Bijvoorbeeld
wanneer u uw oude
bril inlevert bij
Optiek Verhoeven krijgt u € 50,- korting op een
nieuwe multifocale bril. Daarnaast doneert Optiek
Verhoeven dan € 50,- aan het Vekemans Fonds.
Deze actie duurt tot 31 januari 2019.

Zaterdag 24 november is
muziekvereniging Sint Cecilia onder
leiding van dirigent Johan Smeulders
gepromoveerd naar de 1e divisie
tijdens de deelname aan het
Concertconcours van de Brabantse
Bond.
Voor het optreden kreeg de vereniging niet minder
dan 86,95 punten, waarmee het een 1e prijs met
promotie kreeg. De vereniging is erg trots op het
resultaat en dankt iedereen die daaraan heeft
bijgedragen.
Sint Cecilia heeft
een druk jaar
achter de rug.
Naast de
organisatie van
een
Pinksterconcert
en theaterconcert
“Stoorzenders” is er achter de schermen veel
veranderd. Zo heeft de vereniging sinds korte tijd
een nieuwe voorzitter. Frank van Mierlo is ruim 40
jaar muzikant, en al jarenlang lid van de vereniging
in Oerle. “Sint Cecilia is voor mij meer dan een
muziekvereniging alleen. Naast het samen muziek
maken, is het ook een ontmoetingsplek waar
mensen plezier maken, vrienden worden en ook lief
en leed delen. Daarom staat Sint Cecilia, of zoals wij
het noemen SCO (St. Cecilia Oerle), niet voor niets
voor de volgende kernwaarden: Muziek, Plezier, Met
elkaar.”

•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud

Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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Dirigent Johan Smeulders is ook erg trots op het
resultaat. “In de afgelopen 5 jaren zijn er zowel op
muzikaal als bestuurlijk vlak veel positieve
veranderingen doorgevoerd. De vereniging is qua
orkestcultuur enorm gegroeid en op muzikaal gebied
vele malen volwassener geworden.”
Sint Cecilia bereidt zich nu voor op het
Nieuwjaarsconcert in de Schalm op 12 januari.

BIO zoekt nieuwe leden

Dameskorfbalvereniging BIO zoekt
nieuwe leden, jong en oud!
Dameskorfbalvereniging BIO, gehuisvest aan de
Heikantse baan in Oerle, is een gezellige, sportieve
en gemoedelijke vereniging.
“Tegenwoordig telt de vereniging zo’n 100 leden”,
volgens de huidige voorzitter Dorian Geerts. “Leden,
ouders en vrijwilligers zijn regelmatig te vinden op
het sportveld en in onze kantine of in sportzaal de
Ekkerman, waar we in de wintermaanden trainen en
wedstrijden spelen; allemaal mensen die zich
belangeloos inzetten voor onze vereniging.”
Er zijn regelmatig activiteiten naast het reguliere
korfbal. Vrijwilligers heb je als vereniging nooit
genoeg, maar we mogen niet klagen. “We werken
met een goed vrijwilligersbeleid waarbij van
iedereen een actieve bijdrage wordt verwacht”,
vertelt de voorzitter.
Naast korfballen organiseren we het gehele jaar
door verschillende activiteiten voor onze jeugdleden
met natuurlijk ons jaarlijkse kamp. Verder zetten we
ons in voor de gemeenschap Oerle en zorgen we
voor veel gezelligheid!
En wist u dat kinderen vanaf 3 jaar al terecht
kunnen bij BIO? Speciaal voor de jongste jeugd
heeft BIO nl. de Kangoeroe Klup.
De Kangoeroe Klup is een bewegingsvorm met een
knipoog naar het korfbal die een keer per maand
aangeboden wordt aan kinderen in de leeftijd van 3
tot en met 6 jaar. De naam ‘Kangoeroe Klup’ is
gekozen omdat de kangoeroe veel overeenkomsten
heeft met vaardigheden die horen bij de
korfbalsport, zoals snelheid, wendbaarheid en
sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een
buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en

De Kangoeroe Klup in actie
veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch
gezien de buidel - een veilige en gezellige plaats voor de jongste leden om spelenderwijs met korfbal
in aanraking te komen.
Maar natuurlijk niet alleen kleine kinderen kunnen
bij BIO terecht. Dames jong en oud zijn welkom om
gezellig te komen korfballen.
‘Nieuwe leden zijn zeker welkom’, aldus de
voorzitter. Zowel seniorenleden als jeugdleden. We
zijn geen grote vereniging, maar juist dat maakt het
dat we zo’n gezellige club zijn. Iedereen kent elkaar,
is betrokken en maakt er samen wat leuks van. Een
mooie combinatie van gezelligheid en sportiviteit.
Heb je al ooit gekorfbald en zou je het graag weer
op willen pakken, of ben je nog niet bekend met de
sport, maar zou je het graag eens proberen? Kom
dan vrijblijvend 3 proeftrainingen doen! Kijk voor
meer informatie op www.biokorfbal.nl.

En wist u dat korfbalvereniging BIO een mooi jaar
tegemoet gaat? Komend jaar viert
dameskorfbalvereniging BIO namelijk haar 70-jarig
jubileum. Een moment waar we als vereniging graag
bij stil willen staan. Dat gaan we doen op 22 juni
2019, samen met o.a. alle (oud-) leden, ereleden,
sponsoren en supporters! Schrijf deze datum vast in
uw agenda! Meer info over het jubileum volgt later.
Hopelijk tot ziens op het veld of langs de lijn!
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Het interview

In 2011 zou ze weer deelnemen, deze keer als
sponsorloop voor gehandicapte kansarme kinderen
in India. Ze kende het belang van een rolstoel voor
iemand die niet kan lopen.

‘Brechje

wist echt wel dat ik veel van
haar hield’.
Begin augustus 2010 was de Oerlese familie
Widlak op vakantie in het Belgische
Blankenberge. Dochter Brechje (19) moest
eerder naar huis in verband met een afspraak
bij de GGZ. De familie zwaaide haar uit op het
station aan de Belgische kust. Langzaam
verdween de trein uit het zicht.
Door Ad Adriaans.
Brechje was vol wilskracht, levenslust en
toekomstplannen. Toch koos zij ervoor om op 6
augustus een einde aan haar leven te maken.
Brechje was een sportief meisje. Een
korfbalspeelster die haar teamleden graag in hun
midden hadden. Op 13-jarige leeftijd blesseerde ze
haar enkel. Kort daarna raakte ze door
onverklaarbare oorzaak verlamd aan beide benen.
De rolstoel, die haar benen verving, had ze na een
jaar geaccepteerd. In rolstoeltennis vond ze een
nieuwe uitdaging. Binnen anderhalf jaar speelde ze
op het hoogste niveau. Een elftal buurtgenoten
bracht haar vijf tot zes keer per week naar
trainingen in Renkum. Ondertussen volgde Brechje
de havo op het St. Joriscollege in Eindhoven. Ze
kreeg de internationale talentstatus toegekend en
nam deel aan toernooien over de hele wereld. Dit
alles met maar één doel: deelname aan de
Paralympics. In 2009 werd ze derde op het WK
rolstoeltennis voor meisjes tot negentien jaar. Ook
voltooide de sportvrouw de tachtig kilometer lange
Kennedymars.
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Marieke Widlak

Machteloos
“Je snapt er helemaal niets van”, zegt haar zus
Marieke (25) acht jaar later. “Het ging juist goed
met Brechje, we waren allemaal verrast.” Ze
herinnert zich nog de periode van voorbereiding van
het afscheid. “Ik was toen zeventien. Achter de
microfoon vertelde ik hoe fantastisch ik Brechje
vond. Meteen realiseerde ik me dat ik niet meer met
haar kon praten. Er is ineens geen contact meer
mogelijk. Ik had er spijt van nooit het moment te
hebben genomen om Brechje te zeggen wat voor
een fantastische zus ze was.” Ze bleef achter met
een machteloos gevoel. Had ze wel voldoende
waardering uitgesproken naar haar zus?
Ode
Marieke leerde leven met het verlies. Ook het gevoel
van te laat te zijn, kreeg een plekje. Tot aan het
moment dat ze dit jaar moest afstuderen aan de
kunstacademie in Rotterdam. “Je moet een
onderzoek doen en bent vrij in de manier waarop je
je afstudeerwerk maakt. Ook mag je het zo
persoonlijk maken als je wil. Het verlies van Brechje
en het niet kunnen uitspreken van waardering naar
haar wilde ik verder onderzoeken.” Toen begon de
zoektocht naar de vorm van haar
afstudeerwerkstuk. Ze wist al dat het eindproduct
een ode moest worden aan het uitspreken van
waardering naar een dierbare. “Ik wilde een
documentaire maken. Daarin kun je emotie en
gesprekken vangen die een ode kunnen brengen.”
Ze besprak haar plan met allerlei mensen, onder
meer haar vader, moeder en zus Rosanne. Ze
schreef een filmplan: wat gaat er besproken worden,
wat gaat de kijker voelen? Het maken van een film
is specialistisch werk en kun je niet alleen. “Je hebt
een cameraman nodig, producent, editor en iemand
die de muziek maakt. Uit enthousiasme voor het
onderwerp werkte iedereen vrijwillig mee aan de
totstandkoming van de documentaire.” Ook moest
de school het filmplan eerst toetsen. “De film moest
een maatschappelijk belang hebben want ik
studeerde af in social practice.”

Kwetsbaar
Op 4 maart van dit jaar ging ze met de cameraman
en de producent terug naar de plek waar ze Brechje
voor het laatst in leven zag. Het kostte haar een
maand om toestemming te krijgen om op het station
van Blankenberge opnames te maken. De dagen
daarna interviewde ze haar familieleden. “Ze kregen
het recht om mede te bepalen welk aandeel ze in de
documentaire zouden hebben. Die zekerheid maakte
het voor hen makkelijker om zich kwetsbaar op te
stellen. Ik verbaasde me erover hoe ze, ondanks de
aanwezigheid van de camera, zichzelf bleven. Maar
ze deden het voor mij. Toen ze later het
eindresultaat zagen, stonden ze er helemaal achter.
‘Het klopt gewoon, dit is zoals we zijn’, was hun
reactie.” Een aantal uren aan opnames bracht ze
met de editor terug naar vijftien minuten. “De film
moest kort en krachtig zijn. Ik wilde ook geen zware
documentaire maken, er mocht ook een glimlach in
zitten.” De film ‘Nu of nooit meer’ bevat een
belangrijke boodschap. “Waardeer je dierbaren nu,
nu het kan en wacht niet tot het te laat is. Er mag
gerust een moment genomen worden voor de
allermooiste mensen die je om je heen hebt.”
Première
Na twaalf dagen monteren was haar film voltooid.
Op 5 juli werden alle afstudeerfilms vertoont in een
Rotterdamse bioscoop. “De première was spannend.
Je ziet je film voor het eerst op een groot doek en
weet niet hoe de bezoekers zullen reageren. Maar ze
vonden het ontroerend. Ze vroegen zichzelf af of ze
hun dierbaren wel voldoende waardeerden. Dat was
een groot compliment voor mij want dat was mijn
insteek.” Niet alleen de kijker wist haar werkstuk te
waarderen. Van de Willem de Kooning Academie
waar ze de opleiding volgde en de gemeente
Rotterdam ontving Marieke de Drempelprijs van
vijfduizend euro. Het is een prijs voor de meest
veelbelovende afstuderende leerling binnen de social
practice aan de academie. Nog meer waardering
spreekt wellicht uit de Wildcard die ze van het
Nederlands Filmfonds kreeg. “In het kader van
talentontwikkeling worden er jaarlijks maar zes
uitgereikt aan de zes beste afstudeerfilms. Er ligt
50.000,- euro voor mij klaar waarmee ik een nieuwe
film mag maken.”

Dankzij de film is Marieke inmiddels afgestudeerd.
Heeft ze ook antwoord gekregen op haar vraag?
“Mijn familie heeft me ervan overtuigd dat Brechje
wel wist hoe blij ik met haar was als zus en wat een
fantastisch persoon ze was. Ze wist dat ik haar
waardeerde en dat ik veel van haar hield. Daar ben
ik achter gekomen door deze documentaire te
maken.”
Sinds september is Marieke als documentaire
regisseur in dienst van Korrel Film in Rotterdam.
Haar documentaire is inmiddels aangekocht door de
NPO. Deze wordt in 2019 uitgezonden.
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Nieuwjaarsconcert

Op 12 januari neemt
muziekvereniging Sint Cecilia u mee
op reis naar Latijns-Amerika tijdens
het traditionele nieuwjaarsconcert.
Tijdens het concert wordt u niet alleen getrakteerd
op prachtige muziek, maar kunt u ook genieten van
topzangeres Femke Schmitz uit eigen kring en van
niemand minder dan talent op wereldschaal Simone
van der Weerden op bandoneon.
Voor deze show krijgt Sint Cecilia medewerking van
Salsa dansschool Salsapati en DjembéAgogo, die op
zal treden met echte Agogo danseressen en zal
zorgen voor de echte
Samba-ritmes.
Dit concert is een
prachtig vervolg op
het spetterende
theaterconcert
“Stoorzenders” wat
de vereniging
afgelopen juni gaf in
samenwerking met
fanfare “Heide Echo” uit Knegsel.
Sint Cecilia heeft daar laten zien hoe een semiprofessionele show neer te zetten en kijkt uit naar
het optreden op 12 januari.

Prijzen kermisloterij

KERMISLOTERIJ SNL-OERLE 2018,
nog niet afgehaalde prijzen.
De kermisloterij is voor SNL afdeling Oerle een grote
bron van financiering van ons werk voor de zieken
van Oerle. Daarvoor zijn we u dankbaar. Van deze
loterij zijn nog niet alle prijzen opgehaald.
Onderstaand de nog niet afgehaalde prijzen met de
daarbij behorende lotnummers.
Nog niet afgehaald zijn:
Omschrijving
3e Prijs
Uitvouwladder
6e Prijs
Elektrische koelbox
12e Prijs
Föhn
13e Prijs
Handdoekenset Walra

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

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

Kaarten zijn verkrijgbaar tussen (€ 17,50 - € 19,50)
via Theater de Schalm.

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
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Lotnummer
6064
4940
5959
5412

Belevingstuin BijenBerkt

In juni 2018 is
bijenhoudersvereniging St. Ambrosius
Veldhoven gestart met de aanleg van
een belevingstuin voor mensen met
dementie, als onderdeel van de
BijenBerkt, Berkt 37, Veldhoven.
Het unieke aan deze belevingstuin is dat deze niet is
verbonden aan een instelling, maar voor iedereen
vrij toegankelijk is.
Een speciaal voor mensen met dementie ontworpen
belevingstuin kan hen motiveren om te bewegen op
een fijne en gezonde manier. Ze kunnen wandelen
door een veilige, mooie tuin vol met herinneringen.
Een tuin die staat voor: bewegen, horen, luisteren,
zien, proeven en voelen; zintuigelijke prikkelingen,
rust en genieten, sociaal contact met andere
bezoekers etc. Ook de mantelzorger kan in een
belevingstuin een moment van rust ervaren.
De belevingstuin is ontworpen door Marcel van Dijk,
Oogenlust, met advies van Carolien van der Heijden
van SWOVE. De aanleg is in handen van BTL.
De gemeente Veldhoven heeft in het kader van de
experimenteerruimte subsidie verstrekt voor 2018.
De Rotary Veldhoven heeft tweemaal een
benefietconcert georganiseerd, door het orkest van
de Koninklijke Luchtmacht en Veldhoven Verbindt.
De opbrengst van de eerste bijeenkomst is
gedoneerd aan dit project. Maar hiermee zijn de
kosten voor de aanleg nog niet volledig gedekt en
zoekt St. Ambrosius nog naar sponsoren.

U kunt de Belevingstuin op verschillende manieren
steunen:
1. Door een bedrag te doneren (eenmalig of een
aantal jaren) via bankrekening
NL76RABO0329614096 ten name van
bijenhoudersvereniging St Ambrosius in
Veldhoven onder vermelding van “Belevingstuin”.

2. Door arbeid of goederen ter beschikking te
stellen
3. Door een kavel te sponsoren. Hoe u dit kunt doen
ziet u op de website van de belevingstuin:
www.belevingstuin-veldhoven.nl.
U kunt voor meer informatie contact opnemen
met Leo Hendriks, 06 25303945, of Jan Kuipers,
06 53642496. U kunt ook informatie inwinnen via
ons emailadres bijenberkt@gmail.com.
Sponsoren worden opgenomen in het
informatieboek dat na gereedkomen van de tuin
wordt samengesteld en worden vermeld op het
informatiebord bij de ingang van de tuin.
Sponsoren van een kavel krijgen van de
commandant van luchtmachtbasis Eindhoven een
rondleiding aangeboden.
Het is de bedoeling dat de belevingstuin in het
voorjaar van 2019 gereed is.

Belevingstuin bij de BijenBerkt in Oerle
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BO naar Edinburgh

Boergondisch Oers travels to
Edinburgh
Om de teamspirit nog verder te verhogen en
om inspiratie op te doen voor een thema over
Schotland, is het team van Boergondisch Oers
(op eigen kosten) begin november naar
Edinburgh geweest. De weergoden waren ons
goed gezind, zodat we er met zijn dertienen
(helaas was Sandra niet mee) een fantastisch
weekend in de hoofdstad van Schotland van
hebben gemaakt.

Op vrijdagavond togen we naar Biddy Mulligans, een
bar/eetcafé op de Grassmarket, alwaar Mrs. Adriana
Vandivorced (our fantastic tourguide) een mooie
tafel voor ons gereserveerd had. We ontmoeten
daar o.a. twee dames uit Leuven die samen uit één
glas dronken, en een vrijgezellengroep van nonnen
die een vriendin op het huwelijk gingen
voorbereiden. Wij zijn blij dat we daar ook nog ons
steentje aan hebben kunnen bijdragen.

De waitress Amy was niet zo blij toen er een glas
bier omviel, maar een foto met Harrie kon dit foutje
weer goedmaken. In de heren WC bleek een
donkere man uit Nigeria te staan, die ons steevast
hielp bij het handen wassen, en ons van zeepjes en
lekkere luchtjes voorzag. Iets voor Boergondisch
Oers 2019?
Op onze zoektocht naar de volgende pub (ge moet
iets as ge dorst het) kwamen we vervolgens bij de
Eastside Pub, alwaar we genoten van de live music,
de pinten, de shotjes en het gefluit op de telefoon
van Erwin. Daarna via een Spicy Punjabi (gruwelijk
heet) weer terug naar het Ibis hotel voor een heuse
“rufting and snoaring battle”, en ok nog un bietje
sloap.
Zaterdagmorgen begon
met een heerlijk
continentaal ontbijt (de
Schotten willen geen
Brexit, ze willen bij
Europa blijven), en om
10.30 uur gingen we
fietsen. Onder
begeleiding van de
gidsen Peter en Carol
hebben we 3,5 uur met
schitterend weer door
Edinburgh gefietst, van
de ene
bezienswaardigheid naar de andere. Daarbij zaten
veel locaties waar de Netflix-serie Outlander was
opgenomen. Met name Corine was erg
geïnteresseerd in die locaties, en dat had niets met
de mannelijke hoofdrolspeler Jamie Fraser te maken
(zei ze).
Voor ons als bijna professionele wielrenners was
deze fietstour natuurlijk een makkie. Er zat ook
maar één beklimming in van zo’n 10 minuten
(gemiddeld stijgingspercentage 5% en een klein
stukje van 9%), en daar draaien met name Mieke en
de twee gebroeders hun hand niet voor om.
Na een lekkere lunch in de Spoon, en een bijna dood
ervaring (eerst naar rechts kijken voor je oversteekt
Harrie) volgde een heuse Whisky Experience. We
leerden de geschiedenis van het brouwen van
whisky kennen in zo’n wagentje dat bij de Efteling
wordt gebruikt bij Carnaval Festival, waarna Stuart
ons het verschil verklaarde tussen een Single Malt
en een Blended Whisky. Hij liet ons ook de
verschillende geuren kennen middels het wrijven
over een kaart met diverse smaken. De experience
eindigde met het proeven van de gekozen whisky,
dat was niet voor iedereen een prettige afsluiting.
Dat we het glas mochten houden weer wel
natuurlijk, Hollanders hè.
Shoppen op de Royal Mile diende natuurlijk ook te
gebeuren. Deze 1,6 kilometer lange winkelstraat
loopt van Edinburgh Castle naar de Palace of
Holyroodhouse, een aardig optrekje alwaar de
Engelse koningin Elisabeth één week per jaar
verblijft. Op die Royal Mile troffen we nog een
wildpoeper: er zat werkelijk waar iemand te kakken
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midden in die drukke winkelstraat achter een
stellage. Een typisch geval van hoge nood, denken
wij.
Vlakbij Edinburgh Castle stonden lachspiegels
opgesteld. Behalve dat deze tot veler vermaak
leidden, hadden ze
ook iets magisch.
Op het vliegveld
zagen we later
namelijk een dame
van Ryanair, wier
postuur precies leek
op het plaatje bij de
lachspiegels. Ze zal
wel betoverd zijn.
Ryanair kan zelf
trouwens ook goed
toveren: onze
terugvlucht op zondag zou om 19.20 uur ’s avonds
plaatsvinden, maar werd twee weken van tevoren
vervroegd naar 12.20 uur ’s middags. Daar maak je
geen vrienden mee, Michael O’Leary !!!
De zaterdagavond begon met wat pinten bij Deacon
Brodies Tavern, waarna we gingen eten bij The Inn
on the Mile, een prachtig restaurant met ook weer
live music. Om de dorst nog wat meer te lessen
besloten we naar de Hebrides Bar te gaan. Daar trad
de beste muzikant op die we in dit weekend hebben
gezien en gehoord. What an amazing voice.
De Hebrides Bar zat zo vol dat we er eigenlijk niet
meer bij konden. Geen nood, want als je met 13
man rond wat tafels gaat staan, krijgen de mensen
die daar zitten het om de een of andere reden zo
benauwd, dat ze plaats voor je maken. Erg attent.
In die bar waren ook 2 dames uit Stuttgart, die hun
best deden om een Schot keps te drinken. Die man
bleef maar bier halen voor die “hübsche Mädel” en
zelf bier halen ho maar. Eén van ons heeft die
dames later op de avond nog verrast/vergast met
een typische Oerse wind. De lucht was even niet te
harden, maar dankzij onze Body Spray (Blush Oud)
klaarde de lucht weer op. We hebben hem nu
omgedoopt tot Auld Reeker, wat oude stinkerd in
het schots betekent.

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

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

Niet onvermeld
mag blijven dat de
weddings in
Schotland worden
opgeluisterd door
een
doedelzakspeler,
dat René zich bij
gebrek aan een
handdoek afdroogt
met een
douchemat (wat
was hij lekker
glad), en dat er in
Edinburgh best
veel reclame werd
gemaakt voor
Whispel Lips.
Na een voorspoedige terugvlucht naar Eindhoven
Airport volgde de afterparty bij Dekers (wat staan
die letters toch dicht bij elkaar, hè). Ook daar
genoten we met de aanhang van lekker eten en
drinken, en vulden we en passant nog een aardige
Anagram Quiz in met verrassende bijnamen. Als je
wilt weten wie er allemaal mee zijn geweest naar
Edinburgh, los dan die quiz op de volgende pagina
maar even op.

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998
23

Anagram BO Travels
Anagram Boergondisch Oers Travels 2018
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Snerttocht 2019
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KOM! - Kunst Om Molen
KOM! Tussen 25 december 2018 en 1 januari 2019
naar het buitengebied van Wintelre en Oerle en laat
je verrassen door de prachtige natuur en
innoverende kunstwerken.
Gecombineerd met een bezoek aan drie locaties,
twee ateliers en een kunst in ’t veld locatie, kunt u
een wandeling maken van 3 tot 8 km lang. De
wandeling gaat door akkerland, over schouwpaden
en langs bosranden, je kunt eventueel je eigen route
uitstippelen. Trek wel stevige wandelschoenen aan,
want je loopt soms over drassige zandwegen.
Atelier Hoogeind Keramiek
Hoogeind 24, Oerle (Veldhoven)
In het landelijk gelegen Oerle (Veldhoven) vindt U
achter een oude boerderij Atelier Hoogeind
Keramiek van Jeske Snoeren.
Het keramisch werk van
Jeske kenmerkt zich door
een eclectisch gebruik van
materialen. Afwisselend
abstract, figuratief of
conceptueel. De werken lijken toevallige vondsten,
maar wie ze beter bekijkt, ziet dat titel en werk een
geheel vormen.
www.hoogeindkeramiek.nl
Gastkunstenaar Theo van de Goor
Theo maakt tekeningen,
schilderijen, etsen
(etsenboeken) en kleine
beschilderde objecten. Zijn
werk is vaak verhalend en
met nadruk figuratief.
www.theovandegoor.nl

Gastkunstenaar Adria Ceelen
Het werk van Adria, in de
vorm van 3D werken, is
ironisch verhalend,
associatief en gelaagd. Het
heeft raakvlakken met de
hedendaagse beeldcultuur.
www.adriaceelen.nl

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Atelier Le vent des forêts
Kerkheide 4, 5513 ND Wintelre.
In dit atelier, midden in de natuur, omgeven door
bossen, werken Guus en Riek Wouters, veel van hun
werken zijn dan ook geïnspireerd op de natuur met
haar onuitputtelijke schoonheid.
Guus maakt sculpturen
van hout of soms van
steen, mogelijk
gecombineerd met andere
materialen. Naast de
natuur is ook de
geschiedenis vaak thema
van zijn werk.
Riek heeft een grote
voorkeur om met olieverf
op doek te schilderen. De
onderwerpen komen vaak
spontaan uit dagelijkse
gebeurtenissen. Soms
figuratief en uitbundig
weergegeven, dan weer
abstract en ingetogen.
Gastexposant Pierre van Amelsvoort
Pierre werkt als beeldend
kunstenaar voornamelijk
in hout. Dat kunnen
balken of boomstroken
zijn waarin figuraties in
abstracte vormen worden
omgezet.
De sculpturen van Pierre staan opgesteld in het veld,
langs de wandelroute.
KOM! Kunst Om Molen is open van
25 december 2018 t/m 1 januari
2019. Iedere dag tussen 11.00 en
17.00 uur. Bij alle locaties is de
wandeling KOM! gratis verkrijgbaar,
of te downloaden via
www.oerle.info. Alle locaties zijn
ook prima met de auto of fiets
bereikbaar.
Entree gratis!

Kennis antibioticaresistentie

Brabanders hebben goede kennis over
antibioticaresistentie.
Uit onderzoek van de drie Brabantse GGD’en
blijkt dat Brabanders goed op de hoogte zijn
over het gebruik van antibiotica. Eén op de vijf
Brabanders is dit jaar begonnen met een
antibioticakuur. 96% van de Brabanders die is
begonnen met een kuur, maakt deze ook af.
Daarnaast blijken de bijna 11.000
ondervraagde Brabanders veel kennis te
hebben over antibioticaresistentie. Zo weet
94% dat er bacteriën bestaan die ongevoelig
zijn voor antibiotica en weet 89% dat iedereen
resistente bacteriën bij zich kan dragen.
41% van de respondenten weet niet dat antibiotica
geen virussen, maar bacteriën doden. Bij een
virusinfectie heeft het dan ook geen zin om een
antibioticakuur te gebruiken. Ook is minder bekend
hoe resistente bacteriën worden overgedragen en
hoe antibioticaresistentie voorkomen kan worden.
Met de rest van de kennis over antibioticagebruik zit
het wel goed, de meeste respondenten wisten dat je
een kuur niet mag stoppen als je je beter voelt, dat
een kuur niet werkt bij griep of verkoudheid en dat
alleen een arts kan beoordelen of je antibiotica
nodig hebt.
Wat is antibioticaresistentie?
Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen
mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn
antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar
bij teveel of onjuist gebruik van antibiotica gaan de
bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen
effect meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst
minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen
ziektes, zoals blaasontsteking of genezing van een
knieoperatie, kunnen dan levensbedreigend worden.
Wilt u meer weten over antibiotica resistentie? Ga
naar www.daarwordtiedereenbetervan.nl.

Rijbewijskeuringen

Rijbewijskeuringen in Veldhoven
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg
Rijbewijskeuringen op 17 december en 7 januari in
Dorpshuis D'n Bond, Rapportstraat 29, medisch
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via
Regelzorg Rijbewijskeuringen.
Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum
plannen: www.regelzorg.nl.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een
Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit
digitaal te kopen met behulp met uw DigiD
op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar
bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg.
U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring
naar het CBR. Binnen een week krijgt u dan het
Keuringsverslag dat de arts moet invullen, per post
of via de mail.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen
€ 37,50. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot
75 jaar is het tarief € 53,50.
Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier en
kunt u snel een afspraak maken bij de keuringsarts,
dan is uw nieuwe rijbewijs snel geregeld.
Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of
4 maanden duren.

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:  040-2540950
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Verbonden met Moskou

Eindhoven nu verbonden met Moskou
Pobeda Airlines, onderdeel van Aeroflot,
verbindt vanaf 21 december Eindhoven met
Moskou, Vnukovo Airport. Vanaf 21 december
a.s. landt vier keer per week een Boeing 737800 uit Moskou in Eindhoven. De vertrektijd
naar Moskou is gepland om 10:05 uur, iedere
maandag, woensdag, vrijdag en zondag.
Metropool Moskou en Brainport Eindhoven
Moskou is een metropool met meer dan 10 miljoen
inwoners. Commercieel directeur Flip Estourgie over
de nieuwe verbinding: “De verbinding tussen
Moskou en Brainport Eindhoven geeft veel kansen
voor zakenreizigers werkzaam in de automotive,
hightech en agrifood sector.
Uiteraard is de stad Moskou ook een mooie
aanvulling voor toeristen als nieuwe bestemming op
het routenetwerk. De bestemming Eindhoven en de
Provincie Brabant worden nu goed bereikbaar voor
de Russische markt, die steeds belangrijker wordt
voor de toeristische destinatie Nederland. Met
Moskou als start, hopen wij de relatie met Pobeda
Airlines de komende jaren verder uit te breiden”.

Pobeda Airlines
Pobeda Airlines is onderdeel van de Aeroflot Group,
de grootste Russische luchtvaartonderneming die tot
de top van de wereld behoort. Pobeda Airlines
beschikt over een moderne vloot van 23 toestellen
van het type Boeing 737-800 NG.
De maatschappij biedt vanaf Moskou aantrekkelijke
doorverbindingen naar Russische bestemmingen,
zoals Sint-Petersburg, Novosibirsk en
Jekaterinenburg.
“We zijn blij met deze eerste verbinding met
Nederland. Van het mooie Eindhoven naar Moskou,
we hebben veel vertrouwen in het succes en zien u
graag aan boord van onze vloot”, zo stelt General
Director Andrey Kalmykov.

Regio finale FLL

Groep 7&8 van de Sint Jan Baptist doen mee
met de First Lego League (FLL). Dit jaar is het
onderwerp "into orbit" . De lego league is een
wedstrijd voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar
oud. Het gaat om het bouwen en
programmeren van een robot, het onderzoeken
en presenteren van een onderzoeksvraag en
het laten zien dat je goed kunt samenwerken
in een team.
De 2 klassen zijn verdeeld in 3 groepen. Onze groep
bestaat uit: Tim van Laatum, Max Buijs,
Julia Jonkman, Tim Spitters, Harrie Kelders,
Sophie Jansen, Bente vd Waerden,
Rinn van Genuchten, Nathan Vosters en
Britte Reuter.

Onze teamnaam is The Dutch Space Adventures.
Met de Lego League komen we vanaf begin van het
schooljaar iedere vrijdag ochtend samen.
Op 1 december was de Regio Finale in Dynamo. Er
deden dit jaar 32 teams mee aan de wedstrijd. Na
een hele leuke dag werden de prijzen uitgereikt. Je
kon op verschillende gebieden prijzen winnen.

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

Wij wonnen de prijs voor de Project Presentatie.
We waren super blij!!!
Groetjes Britte Reuter
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Kroonringen

Spreidingsplan kroonringen ter inzage
Inmiddels is begonnen met het plaatsen van
kroonringen en hangen op verschillende
plaatsen al kroonringen. Tot en met vrijdag
28 december liggen er plattegronden per wijk
ter inzage. Daarop zijn de locaties aangegeven
waar kroonringen geplaatst worden.

Bekijk de plattegronden op de pagina Kroonring
(http://www.veldhoven.nl/kroonring). U kunt deze
plattegronden ook bekijken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Niet aan elke (lantaarn)paal of voor elke deur wordt
een kroonring geplaatst. In samenwerking met
afvalinzamelaar Baetsen is een spreidingsplan
gemaakt. Daarop is aangegeven aan welke
(lantaarn)palen de kroonringen worden bevestigd.
De locaties zijn bepaald aan de hand van de
volgende criteria:
1. Al bestaande verzamelplekken voor PMD zakken
worden gebruikt. Op diverse plaatsen in
Veldhoven zijn spontaan vaste verzamelplekken
ontstaan. In zo’n geval wordt de kroonring bij die
verzamelplaats bevestigd
2. De locaties moeten goed bereikbaar zijn voor
ophaaldienst
3. Er is rekening gehouden met beperkte
loopafstanden tussen de locaties
4. De gekozen locaties mogen de verkeersveiligheid
niet nadelig beïnvloeden
5. De kroonringen worden bij voorkeur bevestigd
aan lantaarnpalen

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle

Kroonring
Kroonring aanvragen
Tijdens de inzageperiode - die loopt van tot en met
vrijdag 28 december - kunt u een verzoek indienen
voor het plaatsen van een kroonring. Dat kan alleen
digitaal, via het invullen van een aanvraagformulier
(https://www.enquetesmaken.com/s/9e5902b).
Voldoet een verzoek aan alle bovengenoemde
criteria? Dan wordt de kroonring geplaatst
(aanvragers krijgen geen bericht).
Gebruik van de kroonring
De meeste huishoudens zetten op dit moment de
PMD-zak voor het huis aan de straat. In de nieuwe
situatie kan het voorkomen dat u wat verder moet
lopen om een kroonring te bereiken. De kroonring is
een extra service, u bent niet verplicht deze te
gebruiken. U kunt de PMD-zak ook zoals u gewend
bent, op de ophaaldag aan de straat zetten langs de
inzamelroute.
Wat is een kroonring
Een kroonring is gemaakt van gerecycled plastic,
voorzien van ophanghaken. Deze wordt om een
(lantaarn)paal bevestigd. Zo ontstaat een kapstok
waaraan PMD-afvalzakken kunnen worden
opgehangen.

De kroonringen gaan dienen als verzamelplaatsen
voor PMD-zakken. Kroonringen worden op een
minimale hoogte van 1,25 meter bevestigd, bij
voorkeur aan lichtmasten. De zakken hangen dan
los van de grond. Daarmee wordt het wegwaaien /
openscheuren door wind en schade door ongedierte
beperkt. Dat voorkomt zwerfafval en het zorgt voor
een netter straatbeeld.
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Esther de Ligt.

Tarlysalade met champignons,
bleekselderij en kip

Ingrediënten (voor 4 personen)

• 250 gram witte champignons of
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kastanjechampignons
2 bakjes kipfilethaasjes of 4 enkele kipfilets
2 dl kippenbouillon (van een bouillonblokje)
1 pak honig Tarly
2 eetlepels witte wijn azijn
8 eetlepels olijfolie
1 eetlepel lichte basterd suiker of rietsuiker
1 rode ui in ragfijne ringen
1 verpakking bleekselderij in dunne plakjes
kerriepoeder

Bereidingswijze
1. Maak een dressing van de azijn met 6el olijfolie,
basterdsuiker en een beetje peper en zout naar
smaak.
2. Roer de ragfijn gesneden rode ui hierdoor en laat
staan.
3. Kook ondertussen de tarly in 12 minuten gaar.
4. Bestrooi de kip ruim met kerriepoeder wat peper
en zout (ik gebruik ook wel eens de
voorgemarineerde kipfilethaasjes Piri Piri vd Plus,
ook deze bestrooi ik nog met kerriepoeder).
5. Bak de kip met 2el olijfolie bruin en voeg
champignons en bleekselderij toe en bak deze
nog kort mee. Voeg vervolgens de bouillon toe
en zet het vuur laag en laat nog 10 minuutjes
sudderen met deksel op de pan.
6. Voeg ondertussen de gekookte tarly toe aan het
mengseltje met rode ui.
7. Voeg de kip, champignons en bleekselderij
hieraan toe en laat een beetje afkoelen.
8. Ondertussen laat je de saus van de bouillon wat
inkoken.
9. Trek de kipfilethaasjes uit elkaar.
10. Als laatste voeg je de ingekookte saus toe en
meng je alles door elkaar.
Salade wordt lauwwarm gegeten.
Wij houden meestal over en dit smaakt de volgende
dag erg lekker, gekoeld als lunchsalade
Ik heb voor dit recept gekozen omdat wij het hier
graag eten, het eenvoudig te bereiden is en er ook
nog eens heel veel groenten in zitten. Het is
eigenlijk te lekker om gezond te kunnen zijn en
toch is het dat!

Ik wil de pollepel doorgeven aan
Miranda Vermaesen. Omdat ik heel erg
benieuwd ben naar haar kookkunsten en omdat
zij koken volgens mij best leuk vindt! Ze is een
van de nieuwe bewoonsters, samen met haar
gezinnetje aan de Amfora.
Eet smakelijk!
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Verkeersveiligheid verbeteren

Samen verkeersveiligheid verbeteren
voor basisschoolkinderen.
Basisschool St. Jan Baptist doet mee met
REFLECTIONDAY op school.
Hier staat ZICHTBAARHEID &
REFLECTIE centraal.

Verkeersveiligheid verbeteren
doen we samen! Uw kind kan
vanaf 1 december goed
ZICHTBAAR met
REFLECTIEMATERIALEN in de
wintermaanden deelnemen aan het verkeer. U wilt
uw kind toch niet in de duisternis laten verdwijnen.
Ruim 95% van de winterkleding is nog veel te
donker. Dan ben je gewoon niet zichtbaar! Meer
weten over REFLECTIONDAY - www.reflectionday.nl.

ZICHTBAAR &
REFLECTIE
tot 150 meter!

• MEE FOTOGRAFEREN. Stimuleer uw kind en
WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?
• STIMULEREN KIND. Kijk samen nog eens naar de
presentatie die uw kind tijdens de les op school
heeft gezien. Voor u gaat er mogelijk ook een
wereld open. Zie: www.reflectionday.nl/
beeldmateriaal.
• GOED VOORBEELD. Doet goed volgen. Ervaar
samen hoe veilig het is als je goed zichtbaar bent
in het verkeer. Samen alle voordelen ontdekken
door zelf ook reflectiematerialen te gebruiken.

andere basisschoolkinderen door mee te
fotograferen ('flitsen') tijdens de projectperiode
van 1-12 tot 21-1 van kinderen die zich goed
zichtbaar begeven in het verkeer. Stuur foto's in
naar info@reflectionday.nl met vermelding van
naam kind/school en woonplaats.

IEDER KIND DAT MEEDOET WINT EEN HELE
BELANGRIJKE PRIJS:

verkeersveiligheidsprijs

Eerst werken aan bewustwording, dan aan
gedragsverandering en zo samen werken aan een
verkeersveiligere schoolomgeving en ook
daarbuiten.
Stel ZICHTBAARHEID & REFLECTIE mee centraal.
Meer weten over het project?
Zie: www.reflectionday.nl

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Programma DementieCafé

Voor iemand met dementie (of het vermoeden
daarvan) en zijn familieleden is het krijgen van
de juiste informatie, praktische hulp en
begeleiding erg belangrijk. Daarom hebben de
partners vanuit het Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven (DOV) samen een
dementiecafé opgericht.
Het dementiecafé is bedoeld voor u, als
dementerende, uw familieleden, mantelzorgers,
vrijwilligers, professionals en andere
geïnteresseerden.
Bij elke thema-avond is een deskundige aanwezig
die gespecialiseerd is in het onderwerp. In een
interview wordt deze deskundige vragen gesteld
door een interviewer. Daarna kunt ook u, als
aanwezige, vragen stellen. Bovendien ontmoet u bij
het dementiecafé andere mensen die in een
soortgelijke situatie zitten. U kunt de themaavonden onafhankelijk van elkaar bezoeken.

Thema-avonden 2019
Dinsdag 8 januari: MMC Ziekenhuis Veldhoven,
Neurologie
Vergeetachtigheid en dementie zijn bekende
begrippen. Wanneer spreken we nu van
vergeetachtigheid en wanneer van dementie? Welke
vormen van ziektebeelden onderscheiden we? Wat
betekent het krijgen van dementie voor de patiënt
en zijn naaste omgeving?
Dinsdag 5 maart: Sjef van Bommel
Een lezing van Sjef van Bommel, schrijver van het
boek: ik ben niet kwijt. Thom en Sjef zijn dertig
jaar samen als blijkt dat Thom aan het dementeren
is. Langzaam ziet Sjef zijn partner veranderen in
een onzekere en opvliegende man. In dit
openhartige en ontroerende verslag beschrijft Sjef
zijn leven met Thom, waarin hij probeert het
verwoestende effect van dementie langzaam een
plek te geven.
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Dinsdag 14 mei: rechtsbescherming
Op deze avond gaan we in op het belang van het
vroegtijdig regelen van zaken zoals: erfenis,
levenstestament en andere zaken. Want hoe regel je
dat je belangen goed beschermd worden? Hoe
voorkom je ruzie of misbruik? Hoe om te gaan met
het rijbewijs? Dit ter bescherming van degene met
dementie en zijn naaste omgeving.
Dinsdag 2 juli: Nieuwe ontwikkelingen op
gebied van dementie
Hoe kunnen we door (nieuwe) ontwikkelingen op het
gebied van dementie zo lang mogelijk zelfstandig
thuis wonen? Zowel op ‘praktische’ als op sociaal en
emotioneel gebied in de vorm van contact houden.
Dinsdag 3 september: Een persoonlijk verhaal
(interview)
Vanavond gaan we in gesprek met iemand die de
diagnose dementie heeft gekregen, zijn familie en
omgeving. Zij vertellen hoe zij de ziekte beleven,
welke gevolgen de dementie voor hen heeft en hoe
zij hier mee proberen om te gaan.
Dinsdag 5 november: Omgaan met dementie
en gedragsveranderingen
Bij dementie kunnen gedragsveranderingen
voorkomen. Voor de persoon zelf en zijn naaste
omgeving kan het moeilijk zijn hiermee om te gaan.
Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma
start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Er is
voldoende parkeergelegenheid. Toegang is gratis.
Waar?
Restaurant de Berkt,
Wilgeman 1, 5507 LG Veldhoven
Inlichtingen?
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen
9.00 - 12.00 uur contact opnemen met SWOVE:
Mw. C. van der Heijden
040-2540066 of per e-mail info@swove.nl
Het dementiecafé wordt mogelijk gemaakt door:

Nominatieformulier Oerlenaar van het jaar
Nominatieformulier
Oerlenaar van het jaar

Daar het bestuur van Dorpsvereniging Oerle niet alle inwoners van Oerle kent, die in de afgelopen jaren op
vrijwilligersgebied van betekenis zijn geweest voor de Oerse gemeenschap, heeft zij gemeend alle inwoners
van Oerle, ouder dan 12 jaar in de gelegenheid te moeten stellen iemand naar voren te brengen.
Deze nominatie dient vergezeld te gaan van naam en adres van de aangever en van de genomineerde.
Daarnaast natuurlijk een uitgebreide omschrijving van zijn of haar activiteiten en de argumentatie waarom zij
of hij daarvoor in aanmerking zou komen.
Uit deze aanmeldingen en mogelijke eigen kandidaten kiest het bestuur van DorpsVereniging Oerle
“De Oerlenaar van het jaar 2018”. Dit wordt bekend gemaakt op zondag 13 januari 2019 tijdens de
prijsuitreiking van de snerttocht.
Deze aanmeldingen kunnen in een gesloten envelop afgeleverd worden bij de secretaris van
Dorpsvereniging Oerle, Sint Janstraat 21a te Oerle vóór 31 december 2018 of in de gele brievenbus van de
Koers van Oers.
Naam aangever:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
(optioneel)
Ik nomineer als Oerlenaar van het jaar 2018:

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

Formulier staat ook op www.oerle.info en kunt u het afdrukken en inleveren.
Inleveradres:
Secretaris van Dorpsvereniging Oerle, Sint Janstraat 21a te Oerle
Gele brievenbus van Koers van Oers bij d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18 te Oerle
(Inleveren vóór 31 december 2018)
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Voedselbank helpt

Hulp
Een groot aantal Veldhovense gezinnen is door
allerlei oorzaken niet in staat te voorzien in hun
dagelijkse levensbehoeften.
Er is domweg te weinig huishoudgeld voor de
boodschappen en kleding.
Deze gezinnen en alleenstaande inwoners komen in
aanmerking voor een voedselpakket dat hen wordt
aangeboden door de Voedselbank Veldhoven.
Het pakket wordt wekelijks uitgereikt aan diegenen
die zijn doorverwezen naar de Voedselbank door de
gemeentelijke sociale dienst of andere
hulpverlenende instanties.
De Voedselbank Veldhoven gaat ervan uit dat de
hulp tijdelijk is. Uiteindelijk moeten de cliënten weer
zonder hulp verder kunnen met hun leven.

Werkzaamheden
De hele organisatie van Stichting Voedselbank
Veldhoven draait volledig op vrijwilligers.
Elke donderdagochtend is het spitsuur. Tot 12.00
uur worden pakketten samengesteld. Brood van
Veldhovense bakkers, producten uit het
distributiepunt in Eindhoven, groenten oa uit onze
tuin aan de Roskam, van alle kanten komt het te
verdelen voedsel binnen. Tussen 13.00 en 15.00 uur
komen de cliënten hun pakket ophalen op
Sterrenlaan 15. Minstens zo belangrijk als het
voedselpakket is de aandacht die de vrijwilligers
geven aan de cliënten van de Voedselbank.
Stichting Voedselbank Veldhoven doet dit werk
vanaf 2003 in samenwerking met negen
Voedselbanken in de regio en de Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken.

Vrijwilligers aan de slag met de voorbereiding
van de voedselpakketten.
Ondersteuning
Stichting Voedselbank Veldhoven is voor haar werk
volledig afhankelijk van wat particulieren, scholen,
organisaties en bedrijven schenken.
Kiest u voor financiële steun dan kunt u uw gift
mogelijk aftrekken van uw fiscale inkomen. Stichting
Voedselbank Veldhoven is aangemerkt als een ANBI,
heeft het fiscale nummer 817877071 en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Eindhoven onder nummer 17188382.
Een financiële bijdrage kunt u overmaken op
NL21RABO 0112995462 van Stichting Voedselbank
Veldhoven.
Kiest u voor steun in natura neem dan contact op
met ons secretariaat:
info@voedselbankveldhoven.nl
Kijk voor nadere gegevens en een overzicht van
onze activiteiten op onze website:
www.voedselbankveldhoven.nl
Om u een idee te geven van de producten waar u
ons echt mee kunt helpen, staan hieronder een
aantal zaken genoemd:
* Rijst
* Macaroni of andere pasta
* Pastasaus
* Nasikruiden
* Koffie
* Thee
* Hagelslag
* Pindakaas
* Jam
* Maaltijdsoep in blik, ook kleinere blikken
* Vis in blik, ook kleinere blikken
* Fruit in blik, ook kleinere blikken of potten
* Groente in blik, ook kleinere blikken of potten
* Havermout
Het is handig en fijn voor onze cliënten als het
product nog lang houdbaar is.
We delen nooit alcoholhoudende dranken en
rookartikelen uit.
Hartelijk dank voor uw aandacht.
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Alcoholcontroles

Alcoholcontrole bij minderjarigen in
uitgaansgebied Oerle
Zorgen over het drinken van alcohol door
minderjarigen hebben ertoe geleid dat de
gemeente Veldhoven, de politie en Halt in de
nacht van 24 op 25 november 2018 hebben
gecontroleerd op alcoholgebruik bij
minderjarige jongeren in Oerle. Net als bij
eerdere alcoholcontroles waren er weer veel
jongeren onder de 18 jaar onder invloed van
alcohol.
Van de 140 minderjarige jongeren die een blaastest
hebben gedaan, waren maar liefst 59 jongeren
onder invloed van alcohol. Van deze 59 minderjarige
jongeren, waren 15 jongeren dusdanig onder invloed
dat er sprake was van openbaar dronkenschap. Er
zijn zelfs 3 ambulanceonderzoeken uitgevoerd
vanwege de gevaarlijk hoge alcoholpromillages.
Ouders van alle minderjarigen onder invloed zijn ter
plaatse gebeld en op de hoogte gebracht. Een aantal
van hen is hun kind komen ophalen. Gemeente,
politie en partners maken zich zorgen over het
alcoholgebruik onder jongeren, het indrinkgedrag,
en de rol van de horeca.

In gesprek
De minderjarige drinkers en hun ouders ontvangen
een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester
voor een bijeenkomst om met elkaar in gesprek te
gaan over alcoholgebruik, drugs en veilig uitgaan.
Dit gesprek, en de resultaten van de actie,
gebruiken we om met onze partners gericht en
preventief te werk te gaan om het gedrag positief te
beïnvloeden.
Waarom zorgen over alcoholgebruik?
Het gebruik van alcohol door een minderjarige kan
leiden tot verschillende problemen.
Alcoholgebruik op minderjarige leeftijd is van invloed
op de ontwikkeling van de hersenen. Dit kan op
korte termijn leiden tot concentratie- en
leerproblemen, maar bijvoorbeeld ook tot een groter
verslavingsrisico op latere leeftijd. Een ander risico
van alcoholgebruik is dat remmingen verdwijnen.
Het is gebleken dat jongeren onder invloed eerder
overlast veroorzaken, betrokken raken bij
geweldsincidenten of verkeersongevallen en
onveilige seks hebben. Soms verschijnen foto’s of
filmpjes van jongeren onder invloed in de (social)
media. Hier kunnen zij last van krijgen en houden.
Alcohol is dus een risicovol product, zeker voor
minderjarigen.
Online informatie, of persoonlijk contact?
Voor vragen over alcoholgebruik en/of manieren om
dit als ouder positief te beïnvloeden kunt u online
informatie vinden op onder andere
www.pratenmetuwkind.nl en
www.uwkindenalcohol.nl.
Uiteraard bent u ook altijd welkom om contact op te
nemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. U
kunt hen op werkdagen tussen 10.00 uur en 16.00
uur bereiken via 040-2584113.
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Een warme Kerst (3)
Oerle op weg naar een warme kerst!!
Ga samen met uw straatgenoten in gesprek!!! Mocht dat niet
lukken vul de antwoorden dan zelf in!
VRAGEN
BENT U TEVREDEN OVER DE LEEFBAARHEID IN UW STRAAT?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
WAT ZOU MOETEN VERANDEREN OF WAT KAN DE LEEFBAARHEID
VERBETEREN?
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
WAT VINDT U VAN DE VEILIGHEID IN UW STRAAT?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
WAT KAN DE VEILIGHEID IN UW STRAAT VERBETEREN OF VERSTERKEN?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOE IS DE SAAMHORIGHEID IN UW STRAAT?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IS ER IN UW STRAAT SPRAKE VAN ACTIEVE BURENHULP?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
WELKE ZAKEN DIE MOETEN VERANDEREN KUNT U IN UW EIGEN STRAAT ZELF OPLOSSEN?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
WELKE ZAKEN MOETEN WORDEN OPGEPAKT DOOR DE DORPSVERENIGING?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
WELKE ANDERE WENSEN HEEFT U NOG VOOR UW STRAAT OF VOOR OERLE IN HET ALGEMEEN?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
GRIJP JE KANS EN VUL DIT FORMULIER IN!!!
Gooi dit ingevulde formulier op 15 DECEMBER VÓÓR 18.30 UUR in de bus
onder de kerstboom op d’n Oerse Hoop op het Pastoor Vekemansplein!!
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om dit op 15 december in de bus onder de
kerstboom te doen, dan mag je het ook in de brievenbus van de Koers van Oers
bij Dorpscentrum d’Ouw School doen.
SAMEN OP WEG NAAR EEN WARME KERST!!
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Sanne Kelders,
Guus Kemp, Yente Lodewijks, Owen Smulders,
Birgit Snelders en Tim Spitters.

Chocoladetaart maken

Wat was hij lekkerrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dit was ons stukje. Wij hopen dat jullie het leuk
vinden. Wij hebben het wel heeeel erg leuk gehad.
Groetjes Guus en Sanne.

Hallo; wij, Guus en Sanne, wilden een stukje
schrijven over chocolade taart maken,

Wij zijn naar de winkel gegaan en hebben een pak
van Dr Oetker gekocht, chocolade taart.
Eerst hebben we het pak gelezen,
En wisten we hoe het moest eerst de oven laten
voor verwarmen,
We hadden nodig: 1 pak Dr Oetker, 75 gram
margarine, 2 eieren, 2 el water, 200 ml slagroom.
En heeeel veeel lol.
En dat hebben we gehad.
Het mixen moest best lang en het aflikken van de
mixer was erg lekker.
Toen moest hij in de oven. Sanne heeft de keuken
op geruimd en Guus is met Jenny (zusje van Sanne)
gaan voetballen,
Toen hij klaar was, moest hij ook nog in de koelkast
en daarna moeten wij hem eindelijk versieren.
Sanne heeft hem door de helft gesneden zodat wij
allebei een helft kunnen versieren, en zie het eind
resultaat.

Efteling
Hallo ik ben Tim Spitters en
ik ga mijn stukje schrijven
over mijn dagje naar de
Efteling
Ik ben met mijn papa, mijn
broertje en zus en mijn oom
daar naar toe geweest. We zijn
eerst naar Joris en de draak
gegaan dat ging snel en was heel leuk.
Nu ik 10 jaar ben mocht ik ook in de baron en die
ging heel snel en was heel leuk. We hebben wel een
half uur in de rij gestaan maar toen mochten we in
de kar en gingen we naar boven. We zijn ook in de
piranha geweest en daar werd ik heel nat en mijn
zus en mijn broertje ook. Maar mijn oom werd niet
echt nat en mijn vader is helemaal niet nat
geworden. We zijn ook in de python geweest en we
zijn 2 keer over de kop gegaan en dat was vet maar
ook een beetje spannend. In de loop van de dag
hebben we veel snoepjes en broodjes gegeten en op
het einde van de dag lekker naar de Burger King.
Het was weer een leuke dag!
Groetjes van Tim
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Sinterklaas

Schippershof

Hoi allemaal,

Door Yenthe

Ik ga vandaag wat vertellen
over Sinterklaas
Sinterklaas heeft verschillende
heel speciale spulletjes zoals:
de mijter, de staf en het grote
boek.

Dit is Schippershof en is ook
waar ik woon.
Schippershof is een nieuwe
bouwwijk.

Sinterklaas is een grote man met een hele lange
witte baard.
Er zijn ook leuke weetjes over Sinterklaas zoals: zijn
lievelings kleur is: rood en hij draagt op 5 december
een rode hartjes onderbroek . sinterklaas is rond de
300 jaar oud, maar hij sport wel want hij is nog kern
gezond.

Maar hoe komt hij aan de
naam sinterklaas?
Dat zal ik even uitleggen.
Nicolaas van Myra was een
bisschop die zodanig goede
werken deed dat hij later heilig
werd verklaard. Een heilige
krijgt het woord Sint voor zijn
naam. Dus werd hij Sint
Nicolaas genoemd. ... Omdat
dat denk ik die naam te lang
was voor kinderen om te zeggen, is dat door de
jaren heen Sinterklaas geworden.
Hoe lang bestaat pakjesavond al. Pas na de Tweede
Wereldoorlog werd er aan pakjesavond gedaan zoals
wij nu doen. Trouwens, in België vieren ze het
sinterklaasfeest net een beetje anders. Daar hebben
ze geen pakjesavond maar pakjesochtend. Vroeger
mochten de kinderen dan op 5 december hun
schoen zetten voordat ze naar bed toe gingen. Als
ze dan op 6 december, de verjaardag van
sinterklaas, uit bed kwamen, zat er een cadeautje,
snoep of allebei in.
Later werd het feest groter. Zo werd het in de
afgelopen eeuw zo dat Sinterklaas, samen met
zwarte piet, de avond voor zijn verjaardag op
bezoek kwam. Ze gingen naar mensen toe met een
jute zak waarin allerlei cadeautjes zaten. Dat werd
langzaam weer groter en werd het een echte
feestavond waarin we cadeautjes krijgen. Dat is
namelijk de pakjesavond zoals wij dat nu vieren!
Bedankt voor jullie aandacht
Groetjes Birgit Snelders

Ze zijn bezig met meer huizen te bouwen en
misschien komt er later ook een speeltuin.
Er is elk jaar wel iets georganiseerd.
Bijvoorbeeld met Halloween en ze doen het altijd
leuk!
Hierboven zie je een foto van hoe Schippershof er
nu uit ziet.
En als je op Schippershof wil tennissen dan kan dat
op zondag bij de geweldige tennisvereniging de
Korrel!
Er worden nu nog steeds huizen gebouwd.
Ik vind het zelf geweldig om op Schippershof te
wonen
Veel plezier allemaal in Oerle!
En voor de mensen met een nieuw huis: succes!

RKVVO
RKVVO
Door Owen
Mijn stukje gaat over RKVVO.
RKVVO is de voetbalvereniging
in Oerle. Ik speel daar al 4 en
een half jaar.
Er zijn 5 voetbalvelden. Ik
speel in JO9-3.
3 weken geleden op een vrijdag kwam Sinterklaas
bij RKVVO. En dat was gezellig! Want we kregen
allemaal 1 cadeautje en heel veel
snoep. Dit was mijn stukje over
RKVVO hopelijk vonden jullie dit
stukje leuk en tot de volgende keer.
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Ophaaldagen Kliko

2018
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
December
14
Ophalen groene kliko + PMD-zak
14
KVB: Kerstavond
15
Optreden Alexanderband in St Jan
de Doperkerk 14.30u
15
KERST MEEMEKOAR
19
VKS: Kerstviering
21
Ophalen grijze kliko en PMD-zak
22
Ophalen oud papier
23
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
23
Chant'Oers: Kerstconcert
Orgelmuseum Helmond
24 t/m
St. Jan Baptistschool: Kerstvakantie
4 jan
24
Nachtmis in St Jan de Doperkerk 21.00u
25 t/m
KOM! Expositie 11.00u – 17.00u
1 jan
28
Ophalen groene kliko + PMD-zak

2019
Januari
4
TCO: Activiteitenmiddag
8
SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
12
Harmonie: Nieuwjaarsconcert in LatijnsAmerikaanse sferen, 20.15u in de Schalm
13
SJO: Snerttocht + bekendmaking Oerlenaar
van het jaar
16
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij de Wok, Heuvel 15a
24
St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag
27
TCO: Dag in de sneeuw (of 10 febr)
27
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
31

St. Jan Baptistschool:
Peuterkijkochtend 8.30u - 12.15u

Februari
1 t/m 3 Oers Gezellig: Après Ski Weekend
10
TCO: Dag in de sneeuw (of 27 jan)
12
BIO: Valentijnsactie
15
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij Crème de la Crème, Meiveld 167
23
Severinusstichting: Open dag
24
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

De volgende kopijdatum is

31 december 2018
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Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de
Afvalkalender van gemeente Veldhoven
(www.veldhoven.nl/afvalkalender).
Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende
ophaaldagen ontstaan.
Maart
2 t/m 5
5

4 t/m 8
13
22
24
24
29
April
7
12
18
22 t/m
3 mei
27
28
Mei
14

17
19
21
24+25
26
Juni
22
23

Carnaval in Oerle
SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
St Jan Baptistschool: Voorjaarsvakantie
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij de Kers, Zandoerleseweg 4
TCO: Voorjaarsactiviteit (meisjes)
TCO: Voorjaarsactiviteit (jongens)
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
TCO: Informatieavond braderie
TCO: Braderie
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij Route 66, Lange Kruisweg 66
St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag
St Jan Baptistschool: Meivakantie
Koningsdag
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan 57
TCO: Verrassingsactiviteit
St. Jan Baptistschool:
Peuterkijkochtend 8.30u - 12.15u
Boergondisch Oers
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
70 jarig bestaan korfbalvereniging BIO
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

Foto’s: Marianne Bosch

Foto impressie boekenmarkt in d’Ouw School

