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Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch.
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.
Druk & technische realisatie

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

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  112
Geen spoed, toch politie  0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03
Brandweer kazerne Veldhoven-De Run:  040 - 260 86 08

Iets te melden m.b.t. gemeente Veldhoven:
Klachten t.a.v. gemeente, op telefoonnummer:  14 040
Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl
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Mindfulness training

Dankbetuiging
Langs deze weg willen we iedereen bedanken
voor de grote belangstelling bij het overlijden
van mijn man Ries Renders.
In het bijzonder danken we Pater Jozef,
dokter E. Rekkers, uitvaartverzorging de Horizon
Dini Toonders - Verberne, het dameskoor en het
Gilde Sint Jan Baptist, voor de
mooie uitvaart met Gilde eer.

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

Iedereen hartelijk bedankt voor
de bloemen, kaarten en de
mooie woorden.
Fam. Tilla Renders - Bierings
kinderen en kleinkinderen

Sleutel gevonden
Gevonden: Sleutel in
weiland langs
Heikantsebaan
Informatie: 040-2052524

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909
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Hondenpoep bij ‘t Stoom

Dorus Seuntiens
Oerle

Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

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

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl
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De parochie

Vieringen in de kerken:
St. Jan de Doperkerk:
1e dinsdag van de maand: 4 december 9.30 uur met
koffiedrinken na afloop.

H. Caeciliakerk:
2e dinsdag van de maand: 11 december 9.30 uur.
H. Willibrorduskerk:
3e dinsdag van de maand: 18 december 9.30 uur.

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 17 november:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 18 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 24 november:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 25 november: Hoogfeest van
Christus Koning
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 1 december:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 2 december:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 8 december: Maria Onbevlekte
Ontvangenis
19.00 uur: Eucharistieviering (CK – Dameskoor)
Zondag 9 december:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 15 december:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 16 december:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

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 ’t
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!
Kerstavond 24 december 21.00 uur: Nachtmis
met pater Jozef in de St. Jan de Doperkerk!
Denkt u op 24 + 25 november aan ’t envelopje voor
de projecten van de Veldhovense missionarissen?
Zij zullen u dankbaar zijn.

Parochieberichten:
Overleden:
† Henk Boerekamps, 82 jaar
Pastoraal team:
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
040—282 70 68 fas@christuskoning.nl
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
040 – 205 13 50 paterjozef@christuskoning.nl
Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur;
donderdags 10.30-12.00 uur.
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

4

Succesvol in India

Een verhaal uit het leven in Noordoost
India

Dit is Susheela Thithio, een vrouw van de Munda
Stam. Ze woont in het Gumla district, een
achtergebleven gebied omringd door heuvels. Ze
heeft een paar jaar op school gezeten, maar door
armoede van hun gezin moest ze stoppen met
school. Al heel jong trouwde ze, zodat ze niet langer
op haar ouders hoefde te steunen. Haar man kwam
in 2013 op jonge leeftijd om het leven door een
ongeluk en liet Susheela achter met twee kleine
kinderen. Susheela verliet haar dorp en probeerde
een klein inkomen te verdienen om haar kinderen
naar school te kunnen laten gaan. Het leven was
hard voor haar en ze was nauwelijks in staat om een
maaltijd per dag te verdienen voor zichzelf en de
kinderen. In deze omstandigheden kwam ze in
contact met zuster Irene Lobo van het Community
College. Zuster Irene zag haar strijd om te
overleven en ook hoe handig Susheela is. Ze
stuurde haar naar de naai- en weeflessen, die het
Vekemans Fonds in vier dorpen mogelijk maakt

(met dank aan een trouwe sponsor voor deze
projecten). Na zes maanden begon Susheela haar
eigen shawls te weven en deze te verkopen. In 2016
kreeg ze de kans om parttime naailessen te
verzorgen. Ze is het Community College ontzettend
dankbaar, maar zeker ook de begunstigers van het
Vekemans Fonds die het voor haar mogelijk maken
een klein inkomen te vergaren.
In mei en juni van dit jaar mocht ze 98 blouses
naaien voor schooluniformen en 35 rokken voor de
studenten van de Pre School Teachers training. Dit
was een grote eer en genoegen voor haar en het gaf
haar zelfverzekerdheid en moed. De mensen
beginnen haar kleren te herkennen en komen naar
haar voor nieuwe kleren of verstelwerk. Ze kan nu in
haar levensonderhoud voorzien en haar kinderen
naar school sturen. Susheela is gelukkig en houdt
vertrouwen in God in alle omstandigheden.
Haar huis bestaat uit deze ene ruimte waar ze leeft
en slaapt met de kinderen. Buiten is een pomp- en
kleikeuken voor gezamenlijk gebruik van de mensen
in het dorp.
Wilt u meer weten over ons werk? Kijk dan op onze
site www.vekemansfonds.nl of like onze
Facebookpagina “Vekemans Fonds”.

Het Vekemans Fonds is niet alleen
actief in India, maar ook tijdens de
komende "Kerstmeemekoar"-tocht op
zaterdag 15 december.
Bij inlevering van een kledingstuk voor
de Indiacontainer (we staan bij het
startpunt), ontvangt u of uw kind een
kleine attentie.
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Ruud van den Bosch

Surinaamse kip
5. Voeg daarna de azijn, bruine suiker, ketjap
manis, sambal en chilisaus toe.
6. De uit elkaar geplukte kipfilet voeg je toe en roer
alles goed door.
7. Zet het vuur laag en laat de smaken 10 minuten
in de kip trekken.
8. Na 10 minuten voeg je de fles Heinz
tomatenketchup toe en roer je alles goed door.
Wil je de Surinaamse kip smeuïger voeg dan
meer tomatenketchup toe.

Ingrediënten (voor 4 personen)
• 1,5 kilo kipfilet
• 2 blokjes kippenbouillon
• 5 uien
• 5 teentjes knoflook
• 3 grote eetlepels bruine suiker
• 3 grote eetlepels azijn
• 3 grote eetlepels ketjap manis
• Flinke theelepel sambal
• Flinke scheut chilisaus
• 1 fles Heinz tomatenketchup
Bereidingswijze
1. Kook de kipfilet 20 minuten in de kippenbouillon.
2. Laat de kipfilet afkoelen.
3. Pluk de kipfilet uit elkaar zodat je dunne stukjes
kip krijgt. Kan ook met 2 vorken.
4. Snij de ui en knoflook in kleine stukjes en fruit
deze in een grote hapjes/braadpan. Begin met de
ui, de knoflook verbrand anders.
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Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik het een
lekker recept vind en het makkelijk is klaar te
maken. De meeste tijd zit hem in het plukken van
de kip, maar dat kan je makkelijk uitbesteden aan
iemand anders. Kinderen hebben er geen gevaarlijk
scherp mes voor nodig
Het is makkelijk te combineren met rijst (voorkeur
van mezelf), krieltjes en zelfs kan het door de pasta.
Heb je nog kip over, een dag later zijn de smaken
nog beter in de kip getrokken. Lekker om daar een
afbakbroodje mee te beleggen. Broodje open
snijden, kip erop, beetje geraspte kaas en het
broodje afbakken.

Eet smakelijk!

Ik wil de pollepel doorgeven aan:
Esther de Ligt omdat Esther en haar gezin
sinds een paar weken ook in de Mansus
wonen. Nu de dozen zijn uitgepakt kan de
nieuwe keuken optimaal gebruikt gaan
worden. Ben benieuwd wat er bij Esther zoal
op het menu staat.

Crypto Oers, puzzel 57

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!
Je moet de volledige oplossing insturen.
De
1
2
3
4
5
6
7
8

oplossing van Crypto 56 was:
Tim Spitters
NieuWbouw
KEmp
REanimatie
Van Gastel
GroEnen
VooRaard
KerstStukjes

Familienaam: Sweegers

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans,
Mieke van Campen, Jo ten Have, Bets Hospel,
Corné Kelders en Henriëtte Segers.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

1 Lage Tombebergen tussen Toterfout en Halfmijl
(11)
2 Heeft dit roofdier ook een keuken in het hotel in
Wintersel ? (3)
3 EMDZ zoekt nog leden voor deze sport met kuip
zonder vat (9)
4 Eind november wordt Zeldemlacher anders
officieel geïnstalleerd (6,6)
5 Stichting VSV testte deze filekunst op 9
november (13)
6 Domme oranje brandweermannen met
Halloween? (9)
7 Voornaam waterdier van mevrouw en meneer
Van Alst (8)
8 Wit afscheid van TCO op 27 januari of 10
februari ? (3,2,2,6)
9 Plattegrond die je helpt om rustig door Oers te
lopen (11)
10 Twee vrouwen en een uitholling in de muur
vormen Tonnie van De Guld (7)

Succes!
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Data samen uit eten

Rapport Onderzoeksraad

Rapport Onderzoeksraad voor
Veiligheid parkeergarage Eindhoven
Airport gepubliceerd
SAMEN UIT ETEN IN 2018/2019
Georganiseerd door PVGE,
KBO en SWOVE.
€14,- p.p.
Drankjes en andere
gerechten zijn voor eigen
rekening (extra).
Aanvang 17.30 uur
een week van te voren
opgeven bij:
Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418
Bert de Joode : 06-33680745
Graag bij aanmelding doorgeven of u kiest voor vis
of vlees!
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

15 nov
16 jan
15 febr
3 mrt
12 apr
17 mei

Rhodos alleen vlees Heerseweg 3
De Wok Heuvel 15A
Creme de la Creme Meiveld 162
De Kers Zandoerleseweg 4
Route 66 Lange Kruisweg 66
Merlijn Van Vroonhovenlaan 57

ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET
DEELNEMEN: dus altijd aanmelden
BIJ VERHINDERING altijd EVEN BELLEN A.U.B. naar
bovenstaande personen.
ALLE OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN UIT
VELDHOVEN ZIJN WELKOM !!

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Vandaag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid
zijn rapport uitgebracht naar aanleiding van het
onderzoek naar de ingestorte parkeergarage bij
Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Los van de
technische oorzaak van de gedeeltelijke instorting,
concludeert de OvV dat (constructieve)
veiligheidsrisico’s in het bouwproces onvoldoende
worden beheerst en komt met aanbevelingen voor
de sector om hierin verbetering te brengen.
“Wij zijn ons zeer bewust van de betekenis van het
incident van 27 mei 2017 en de mogelijke gevolgen.
Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen en
kunnen we het incident daarom beschouwen als
een wake-up call. Het rapport bevat, naast de
technische oorzaak van dit specifieke incident, een
breed scala aan relevante inzichten die de
bouwketen als geheel zullen helpen dergelijke
incidenten in de toekomst te voorkomen,” zegt Joost
Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport NV.
Hij vervolgt: “Een goed contract is nog geen
garantie voor een veilige uitvoer, zo bewijst dit
incident. De vele partijen die betrokken zijn bij de
realisatie van een (parkeer)gebouw kunnen de
juridische verantwoordelijkheden aan de voorkant
nog zo helder met elkaar afgesproken hebben,
uiteindelijk moet een gebouw gewoon blijven staan.
Dat lijkt een open deur, maar het betekent dat op
alle betrokken partijen ook tijdens de uitvoer de
verantwoordelijkheid rust om het thema
(constructieve) veiligheid strak te regisseren en
elkaar tijdens de uitvoer te blijven aanspreken op
ieders verantwoordelijkheden. Uiteindelijk hebben
we van opdrachtgever tot hoofdaannemer en de vele
toeleveranciers, adviseurs en onderaannemers
allemaal een rol in het neerzetten van een veilige
parkeergarage. We gaan het rapport in detail
bestuderen en de leeropgave die de OvV aan de
bouwsector meegeeft intern bespreken. Wij zullen
als opdrachtgever van volgende bouwprojecten onze
bijdrage leveren aan de noodzakelijke verbetering
om dit soort incidenten in de toekomst te
voorkomen.”
Voor meer informatie
E-mail: press@eindhovenairport.nl
Telefoon: 040-2919855
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl
Twitter: https://twitter.com/EINairport

WISH

WISH, WoonInitiatief Samen Happy
De afgelopen keren heeft u in de Koers van Oers
kunnen lezen, dat er aan de Brandrood twee
wooninitiatieven komen met ieder zeven bewoners.
Samen met onze begeleiding gaan we hier een eigen
thuis creëren. In een van de huizen komen wij:
WISH. Wij zijn Denise, Evi, Mike ,Roland, Ron,
Sanne en Tess.
Voordat we konden gaan wonen moest er nog heel
wat geklust worden in het huis. Onze ouders zijn
een hele tijd bezig geweest om alles zo mooi
mogelijk te maken. We kregen nieuwe meubels, tv,
tafels, stoelen, keuken, spelletjes en nog veel meer.
Het ziet er heel gezellig uit.
Iedereen heeft zijn of haar kamer naar eigen idee
ingericht. Behang met vogeltjes tot behang met
bakstenen erop. De ene heeft een luie bank en de
andere een heerlijke stoel. Sommigen hebben een
eigen pantry met koelkast. Iedereen wat anders en
allemaal even mooi. Een eigen plekje waar we blij
van worden.
Voor het huis hebben we een tuintje. Daar kunnen
we in de zomer lekker buiten zitten. In het park voor
ons huis kunnen we voetballen of tennissen. En
kletsen met de mensen uit de buurt, want wij
houden wel van gezelligheid. En heeft u zin om als
vrijwilliger bij ons te komen helpen, wandelen,
fietsen, spelletjes doen, enzovoorts, dan horen wij
dat graag. U kunt dat via de Severinus regelen. Wij
vinden het in elk geval leuk als er iemand komt die
wat extra’s met ons kan ondernemen.
Tot ziens,

Groetjes van Denise, Evi, Mike, Roland, Ron, Sanne
en Tess
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KERST MEEMEKOAR

KERST MEEMEKOAR
voor de 5e keer in Oerle!
Zaterdag 15 december zal het Gildehuis/
Gildeterrein het podium zijn voor KERST
MEEMEKOAR 2018, het ontmoetingsmoment
voor de kerstdagen voor iedereen die ons dorp
een warm hart toedraagt.
Het winterevenement start weer bij de Oerse Hoop
waar iedereen vanaf 18.15uur welkom is.
Om 18.30 uur zal Dré Jonkers, voorzitter van de
dorpsvereniging, KERST MEEMEKOAR openen.
Gevraagd wordt of iedereen het ingevulde formulier
waar Huub Stroeks elders in dit blad uitleg over
geeft, inlevert in de daarvoor bestemde brievenbus
bij de kerstboom op de Oerse Hoop. Huub zal ook
nog kort het woord tot de aanwezigen richten.
Het Vekemansfonds zou het fijn vinden als eenieder
bij het startpunt een kledingstuk bij hen inlevert
voor in de kledingcontainer, waarbij u dan een
kleinigheidje van hen ontvangt in het Gildehuis.
Verrassende wandeling
De route wordt uitgezet met lampjes en loopt via de
wijk Oerle Zuid door het bos naar de kerststal op
Zandoerle en eindigt bij het Gildehuis.
Gezellig samenzijn
Aangekomen bij het Gildeterrein staat alles klaar om
het voor iedereen een gezellige sfeervolle avond te
laten zijn.
Live muziek zal niet ontbreken en vanzelfsprekend
wordt er weer gezorgd voor een hapje en een
drankje.
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Knipkaart met extra's
Uiteraard kan iedereen gratis deelnemen aan KERST
MEEMEKOAR. De kinderen die zich weer vooraf
aanmelden krijgen wat extra's......
Na aanmelding via het formulier wat op school en
Nummereen uitgereikt wordt, krijgen ze een
knipkaart waarmee tijdens KERST MEEMEKOAR o.a.
een drankje en wat lekkers te verkrijgen zijn.
Geïnteresseerde kinderen die geen
aanmeldingsformulier ontvangen kunnen zich toch
opgeven door naam, adres en leeftijd te sturen
naar: ineloijen@hotmail.com. De knipkaart zal dan
in de brievenbus worden gedaan.
Meemekoar
Duidelijk mag zijn dat KERST MEEMEKOAR niet
mogelijk is zonder dat de diverse verenigingen en
enthousiaste individuele Oerlenaren hun steentje
bijdragen. Zichtbaar maar ook minder zichtbaar
gebeurt er van alles door vrijwilligers uit ons dorp.
Voor deze inzet is de werkgroep KERST MEEMEKOAR
iedereen heel erg dankbaar!
Kortom: noteer 15 december KERST MEEMEKOAR
in uw agenda en kom allemaal naar deze gezellige
dorpsactiviteit "Van Oerlenaren, voor Oerlenaren'!
Namens Dorpsvereniging Oerle,
werkgroep Kerst Meemekoar,
Wil Jacobs
Baukje Sweegers
Rene vd Mierden
Dirk Goossens
Ine Loijen (ineloijen@hotmail.com)
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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 HEBT 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!!

SAMEN OP WEG NAAR EEN WARME KERST!!
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Severinus - Mentech

Keuringsarts
Severinus en Mentech Innovation
geven met de HUME mensen met
moeilijk verstaanbaar gedrag weer
een stem.
Zorgorganisatie Severinus en Mentech Innovation
bekrachtigen in oktober 2018 hun strategische
samenwerking met een meerjarenovereenkomst
voor het valideren en implementeren van de HUME.
De HUME is een digitaal product dat emoties,
spanning en pijn kan duiden in mensen met een
verstandelijke beperking of dementie.
Mensen met een verstandelijke beperking zijn veelal
onvoldoende in staat hun emoties, pijn of spanning
te uiten en ervaren vaak onnodig stress. Hierdoor
wordt hun gedrag in veel gevallen niet begrepen en
kunnen zorgverleners niet altijd de benodigde
aandacht en betekenisvolle zorg bieden. De HUME is
een digitaal product dat emoties zoals stress,
verdriet, blijdschap en pijn kan duiden met behulp
van sensorinformatie, in combinatie met
patroonherkenning en zelflerende modellen. Ieder
persoon heeft een unieke combinatie van
fysiologische kenmerken. De HUME maakt derhalve
gebruik van zelflerende algoritmen om emoties
eenduidig en nauwkeurig te kunnen herkennen. De
sensoren zitten in een meetband om de arm. Via
een app kan een ouder of zorgprofessional
gevoelens van bijvoorbeeld verdriet of woede
`lezen’, (leren) herkennen en daarna sneller en
gerichter de hulp bieden die nodig is om iemand
gelukkiger te maken of een woede-uitbarsting
voorkomen.
Trots
Pieter Hermsen, directeur Severinus, vertelt: “Ik ben
ervan overtuigd dat de HUME een krachtige
oplossing is om mensen met een ernstige
verstandelijke beperking die het niet kunnen
vertellen of anderszins uitdrukken, een stem te
geven. En hetzelfde geldt voor mensen met een
verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar
gedrag. Severinus heeft vanaf de ideefase een
belangrijke bijdrage aan de haalbaarheidsstudie
geleverd. Met gepaste trots zet Severinus dan ook
de volgende stap in de samenwerking met Mentech
Innovation.” Erwin Meinders, directeur Mentech
Innovation, haakt daarop in: “Met veel waardering
en trots vervolgen we de strategische samenwerking
met Severinus als launching customer van de HUME.
Samenwerken met zorgprofessionals is essentieel
om een product te ontwikkelen dat er toe doet,
vanuit de behoefte en ter ondersteuning van de
warme zorg.”
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Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
Vergroten van kwaliteit van leven en geluk
Met de HUME krijgen mensen met moeilijk
verstaanbaar gedrag weer een stem, waardoor ze
beter begrepen worden en meer zelfregie krijgen,
uiteindelijk om de kwaliteit van leven en het geluk
van deze kwetsbare doelgroep te vergroten. Beter
begrip en zorg leidt naast minder escalaties ook tot
minder uitval bij zorgverleners.
Intensieve samenwerking
Severinus en Mentech Innovation werken sinds 2016
intensief samen aan de technische haalbaarheid van
emotieherkenning en emotieregulering. De
bevindingen van deze haalbaarheidsstudie waren 2
jaar geleden het startpunt voor het ontwikkelen van
de HUME. Daarnaast zette Mentech Innovation een
landelijke pilotstudie op ter validatie en
implementatie van de HUME in de zorgomgeving.
Inmiddels is Mentech Innovation één van de tien
genomineerden van de CZ-zorgprijs 2018. In
november wordt bekend of Mentech Innovation tot
de winnaars behoort.

Mentech Innovation BV
Mentech Innovation BV, een techno-starter,
ontwikkelt biofeedback-gebaseerde
technologieplatforms, patroonherkenningssoftware
en systemen voor emotieherkenning en regulering.
Mentech Innovation heeft de HUME ontwikkeld, een
systeem voor emotieherkenning, en richt zich op
een eerste marktintroductie in zorgwoningen voor
mensen met een verstandelijke beperking of
dementie. Daarnaast heeft Mentech Innovation
ambities voor o.a slimme serious games
(bijvoorbeeld om sociale cohesie te vergroten) en
wearables om emoties tijdens de dagelijkse
zorgbehandeling te registreren. De producten van
Mentech dragen bij aan betere zorg, lagere kosten
van zorg en meer kwaliteit van leven en geluk van
deze kwetsbare mensen.
Severinus
Severinus is een zorgorganisatie in Veldhoven en
omgeving voor mensen van jong tot oud met een
verstandelijke beperking. Liefdevolle en menselijke
zorg voor onze cliënten door bevlogen
medewerkers, in een veilige omgeving. Dat doen
we samen, met iedereen die op welke manier dan
ook, bij de cliënten betrokken is.

Winterpret

HARTverwarmende winterpret
Hoewel de zon schijnt terwijl ik dit stukje schrijf, is
Stichting LOEK@YOU uit Veldhoven al druk bezig
met de alle activiteiten die plaats gaan vinden in de
komende winter maanden.
De stichting is een jonge stichting die opkomt voor
een kwetsbare doelgroep namelijk kinderen,
jongeren en volwassenen die extra ondersteuning
nodig hebben. Bijzonder thuiszittende kinderen
zonder onderwijs draagt de stichting een warm hart
toe. Een groep die “ondergesneeuwd” is en
nauwelijks goed in beeld is binnen ons kikkerlandje.
De afgelopen jaren is menig kind begeleid door de
stichting en is er zorg geboden aan kinderen en
ouders/opvoeders. Maar veel kinderen en
volwassenen kennen Stichting LOEK@YOU van de
leuke of interessante projecten die de stichting
ontwikkelt. Vele kinderen en ouders/opvoeders
hebben hier al van mogen genieten. De activiteiten
zijn gratis of tegen een kleine vergoeding te
bezoeken.
De komende maanden staan er weer een aantal
superleuke activiteiten voor de deur. De stichting wil
zoveel mogelijk mensen die extra ondersteuning
nodig hebben bereiken. De projecten zijn zeer
geschikt voor kinderen en jongeren met ASS, ADHD,
hechtingsproblematiek, prikkelgevoelige kinderen,
hoogbegaafde kinderen, kinderen met trauma,
kinderen die extra aandacht nodig hebben doordat
een ouder/opvoeder ernstig ziek is of is overleden
enz. De activiteiten die plaatsvinden zijn
kleinschalig.

Welke activiteiten staan er gepland
Er staan meerdere activiteiten gepland bij het
project LOEK@TALENT. Kinderen en jongeren in de
leeftijd van 4 t/m 18 jaar die extra ondersteuning
nodig hebben, kunnen gratis deelnemen aan deze
educatieve activiteiten (maximaal 6 kinderen). Op
de facebookgroep van LOEK@TALENT kunt u dit
project volgen. De planning van LOEK@TALENT kunt
u vinden op: loekattalent.eventbrite.nl. Via dit
systeem kunt u uw kind gratis opgeven via de ticket
knop. LOEK@TALENT loopt gedurende het gehele
jaar en telkens komen er nieuwe activiteit. Tip, geef
u op om geïnformeerd te blijven over dit project via
talent@lerenopeigenkracht.nl.
Bent u ouder/opvoeder van een kind wat ernstige
moeilijkheden ondervindt binnen het onderwijs? Dan
bent u welkom bij het project LOEK@US. Hier
worden gratis activiteiten georganiseerd voor het
gehele gezin. Op 6 november en op 4 december van
09.30-11.30 uur staat de “ouderkamer” gepland. De
ouderkamer is een plek waar ouders/verzorgers
onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar
ontmoeten, met elkaar van gedachten kunnen
wisselen en kennis kunnen delen. U bent van harte
welkom op de Heuvelstraat 60 in Veldhoven. U kunt
gewoon binnen komen lopen. Op 14 december wordt
Kerstival georganiseerd. Dit is een gezellige
kerstavond voor het gehele gezin. Deelname is
gratis. Opgeven via: https://www.eventbrite.nl/e/
tickets-kerstival-50643566270
Verder staat LOEK@WINTER gepland op 3 en 4
januari. LOEK@WINTER is een prikkelarm
vakantieprogramma. Bij LOEK@WINTER worden vijf
super leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen
en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben,
leeftijd 4 t/m 18 jaar. Wat gaan we doen? We gaan
de olympische winterspelen spelen, we spelen de
winter game, we kijken een movie of doen mee aan
FREEZE. Maar de creatieveling kan “z’n ei” kwijt bij
DIY- sneeuwman. Kinderen kunnen per activiteit
opgeven en kunnen zelf kiezen hoe vaak ze mee
willen doen. Opgeven en meer informatie kunt u
vinden op: https://www.eventbrite.nl/e/ticketsloekwinter-50648771840 via de ticket knop. Bij
deelname wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Eten, drinken en lekkernij is inbegrepen.
Heeft u ook al zin in deze winterpret? Wij wel! Het
team van Stichting LOEK@YOU maakt zich klaar
voor al deze gezelligheid want weet, bij ons kan
iedereen mee doen: ”Je bent bijzonder op je eigen
manier.”
Winterse groetjes team LOEK@YOU –
www.lerenopeigenkracht.nl
Wilt u op de hoogte blijven van Stichting
LOEK@YOU, geef u dan op via
info@lerenopeigenkracht.nl
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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

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!
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OuderVereniging basisschool

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

Wat doen we
Wij proberen heel veel ouders enthousiast te krijgen
om te helpen bij diverse leuke activiteiten op school.
Vele handen maken licht werk en bezorgen onze
kids ontzettend veel plezier.
Bij (bijna) alles wat wij doen op school kunnen we
altijd extra hulp gebruiken. Zo versieren wij de
school voor Sinterklaas en Kerst (en ruimen het
daarna ook weer op) en regelen we de Kerstborrel
voor de ouders, waarmee wij geld ophalen om via
de OuderVereniging weer leuke dingen te kunnen
regelen of aanschaffen voor de kinderen. Wij
ondersteunen bij diverse workshops op school, we
regelen de cadeautjes en knutsels voor de juffen op
Juffendag, ook helpen we met carnaval. Verder
bedenkt en regelt de OuderVereniging elk jaar de
Koningsspelen.
Dit alles doen wij altijd in goed overleg met de
leerkrachten. Iedereen is vrij inzetbaar en er is geen
verplichting om bij elke activiteit paraat te staan.
We hebben zo’n 5 keer per schooljaar ’s avonds een
vergadering op school en sluiten het schooljaar af
met een gezellig etentje.
Wie zitten er nu in de OuderVereniging
Angela van Gemert (kind in groep 3)
Anita van der Heijden (kind in groep 6)
Ans van Alst (Juf in groep 8)
Corine Goossens (kind in groep 5 en 7)
Jane Vos (kind in groep 3)
Mariëlle de Bar (kind in groep 5)
Mark Snelders (kind in groep 7)
Maurice Verdaat (kind in groep 2)
Monique Zwijgers (kind in groep 2 en 3)
Sanne Schippers (kind in groep 2 en 3)

Lijkt de OuderVereniging je ook leuk? Meldt je
aan via ouderverenigingsjb@outlook.com

Geef je op als hulpouder bij
⃝
⃝
⃝
⃝

Workshops donderdag 24 januari 2019
Carnaval vrijdag 1 maart 2019
Koningsspelen vrijdag 12 april 2019
Workshops dinsdag 21 mei 2019

Naam:

……………………………………………………………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………………………
Ik weet niet of ik kan, maar je mag me altijd
vragen
Naam:
……………………………………………………………………………………
E-mail:

……………………………………………………………………………………
Ik denk er nog over na en geef later door
via ouderverenigingsjb@outlook.com
Alvast bedankt namens de OuderVereniging
(en alle kinderen van SJB)
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Schoolfruit

Heeft u politieke vragen?
Ook dit jaar doen we weer
mee met het schoolfruit.
Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma
dat de nadruk legt op het
eten van voldoende
groenten en fruit.

www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat
is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week
gedurende eenentwintig weken een portie groente of
fruit uitgereikt tijdens de pauze om op te eten. De
school start hiermee in week 46 (12-16 november
2018) en het project loopt t/m week 17 (15-19 april
2019).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma een waardevolle investering in
de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze
groot zijn.
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Sinterklaasmiddag 2018

Aankondiging Sinterklaasmiddag 2018
Op zondag 18 november gaan we Sinterklaas
verwelkomen met zijn Zwarte Pieten in
dorpscentrum d’Ouw School.
Bent u ook benieuwd wat Piet Kees en Piet Lian dit
jaar weer zullen meemaken? Wat voor prachtig
optreden Dédé zal verzorgen? En hoe er gedanst
gaat worden tijdens de pietendisco?
Komt dan allen om 14.00u. Naar:

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

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

"Het Pieten Sportpaleis"
Om deze middag mogelijk te maken vragen wij u om
een bijdrage bij binnenkomst in d’Ouw School.
Alle kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool
hebben een kleurplaat ontvangen. Deze zullen
worden opgehangen in d’Ouw School om de Sint te
verrassen. Mocht je geen kleurplaat hebben
gekregen, is de Sint met een tekening ook heel blij.
Het is geen wedstrijd.
Bezoek aan St. Jan Baptist
Op woensdag 5 december zal de Sint met zijn Pieten
een bezoek brengen aan Basisschool St. Jan Baptist
en Nummereen.
Het Sint Nicolaas Comité wenst iedereen alvast een
fijne Sinterklaastijd toe!
Groetjes Mellanie, Leonie, Bianca, Tamara,
Sjackelien en Yvonne
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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

Jeugdorkestenfestival
Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!

Zaterdagmiddag 27 oktober nam ons
jeugdorkest deel aan de 4e editie van het
Jeugdorkestenfestival, georganiseerd door
Jeugdorkest Knegsel/Wintelre.

Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  040-2540950

•
•
•
•
•
•
•

Een mooi jaarlijks spektakel waarbij jeugdorkesten
naast muziek maken ook een geheel eigen show
mogen opvoeren.
Ons jeugdorkest presenteerde een spannend verhaal
over de geschiedenis van Oerle, de geheimzinnige
grafheuvels en een gevaarlijke draak.
De kinderen op de eerste
banken volgden het geheel
met gespannen blik, en
gelukkig kwam het aan het
einde toch weer helemaal
in orde en voelde iedereen
zich weer "good".
Het jeugdorkest werd bij
hun muzikale optreden
krachtig ondersteund door
het beginnersorkest. Zij
verzorgden de beelden bij
het verhaal en de muziek:
het bos, de markt en
vooral.....de draak !!!!
Een mooi en spannend optreden, waaraan hard is
gewerkt door de jeugdcommissie, een aantal ouders
en door muzikaal leider Pieter van de Broek. Het
was een spannende maar ook inspannende dag voor
muzikanten en invallers, maar het resultaat mocht
gezien worden. De volle zaal beloonde het optreden
met een groot applaus en luid gejuich !!

Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud

APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

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

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

Iedereen bedankt voor de (extra) inzet.

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Winnaar Crypto Oers

De 11e winnaar van Crypto Oers is
bekend!
Jazeker, alweer voor de 11e keer hebben we
tijdens de laatste redactievergadering een
winnaar getrokken uit de hoge hoed met goede
inzenders van de laatste 5 crypto's. Deze keer
is trouwe inzendster Henriëtte Segers de
gelukkige.
Zij werd door ons
verrast met een
kadobon van de
Oerse Molenbakker.
Henriette maakt de
crypto altijd samen
met haar zus uit
Dommelen, dus dat
wordt gezellig
samen lunchen,
dames!
Voor iedereen die
de Crypto Oers nog
nooit heeft
opgelost, ga het
vooral eens
proberen,
bijvoorbeeld
gezellig samen met Winnaar: Henriëtte Segers.
familie, vrienden/vriendinnen of wat voor
hulptroepen dan ook.
Voor alle trouwe puzzelaars: blijf vooral jullie
oplossingen inzenden!
Wie weet ben jij dan de volgende winnaar van een
leuke waardebon of product van een van onze Oerse
ondernemers.
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Donateurs bedankt

Het was weer een schitterend bloemenjaar.
Een kleurrijk pallet van prachtige bloemen,
midden in het hart van ons Oerle.
Ook hebben wij onze trouwe donateurs weer een
aantal zaterdagen van een mooie bos bloemen
kunnen voorzien. In een prettige en ongedwongen
sfeer kon een ruiker worden samengesteld, een
kopje koffie of thee worden gedronken en gezellig
een praatje worden gemaakt.
Tevens is onze vereniging met drie leden, uit de
nieuwe wijken, uitgebreid. Hieruit blijkt maar weer
dat bloemen echt van mensen houden.
Wij, leden van de bloemenvereniging, zijn ons
bewust dat wij dit alles niet kunnen verrichten
zonder Uw financiële steun. Wij danken U dan ook
hartelijk voor Uw gulle bijdrage en wij hopen
komend jaar wederom een beroep op U te kunnen
doen.
Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuw
jaar.
Bloemenvereniging “Groen en Keurig “

Spreidingsplan kroonringen

Spreidingsplan kroonringen ter inzage
De voorbereidingen voor het plaatsen van
kroonringen zijn in volle gang. 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

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

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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Zoo Veldhoven

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.

Ponyspel dag
Op 13 oktober was de
ponyspel dag van
ponyclub de Hinnikers.
Het was heel leuk. Er was
een soort schrik training
daar moest je door lintjes
heen en springen in een doolhof en nog veel meer
dat moest je natuurlijk met je pony doen. Sommige
mensen hadden zich ook
opgegeven voor een
dressuurproefje. Je
mocht zelf een
willekeurig proefje uit
zoeken, (dat was voor de
jury erg moeilijk voor de
puntentelling) Dat had ik
ook gedaan net zoals
Cheyenne, Iris ,Floortje
en Mandy. Met de
schriktraining weet ik de
plekken niet precies
meer maar Floortje was
eerste en ik vijfde. Met
de dressuur was Floortje
ook eerste, ik tweede
Cheyenne of Iris waren
derde of vierde en
Mandy was vijfde maar
die had een pony die
maar net onder het zadel
was, dus dat vond ik
heel erg knap, Bij dressuur kreeg je een rozet en
een beker en bij de schrik training kreeg je een
prijsje dat je zelf mocht uitzoeken en een klein
rozet. Het was
heel gezellig ik
hoop dat we dit
vaker doen.
Groetjes
Sanne.
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Yenthe en Guus zijn naar Zoo Veldhoven
geweest. Hieronder de vragen die ze stelden
aan de directeur.
Wij kwamen bij de kassa en
mochten het kantoor binnen
komen van de directeur, een hele
aardige meneer die wel van
grapjes maken houdt. We
begonnen meteen met onze
vragen te stellen .
Hoe is het om hier te werken?
Ik heb een droombaan!

Worden de dieren goed verzorgd?
Jazeker, elke dag krijgen alle dieren wat ze nodig
hebben.
Krijgen ze speciaal voer?
Alle dieren krijgen het voer dat speciaal bedoelt is
voor deze dieren.
Hoelang werkt u hier al?
Ik werk hier nu 5 jaar
Wat is uw favoriete dier?
De roofvogels vind ik geweldig en dan in het
bijzonder de Arend.

Wat is het oudste dier hier?
Het oudste dier is 92 jaar
En het jongste dier?
Nu 2 dagen maar we kunnen ze helaas niet allemaal
zelf in dit park houden, sommige dieren gaan naar
een andere dierentuin.
Wat vindt u zelf van het park?
Super fijn, ik ben er heel blij mee!
Na dit leuke gesprek kregen we stokjes mee en
nootjes voor de vogels en mochten we dus nog het
park in. Het was een super leuke middag!

Cardo Dance
Hoi allemaal
ik ga het hebben over
mijn dansclub: Cardo
Dance Department ofwel
CDD.

Cardo Dance Department (CDD) is
5 jaar geleden begonnen, toen CDD
weg ging bij Sportcentrum Cardo.
Maar de dansschool bestaat al veel langer. Al 25
jaar! Eerst was de dansschool onderdeel van Cardo
gym & dance aan de Rapportstraat in Veldhoven.
Toen daar de danslerares weg ging, werd Audrey
Camerik de baas van de dansafdeling. Omdat de
dansschool steeds groter werd en ze bij het
sportcentrum niet meer genoeg ruimte hadden,
gingen ze zoeken naar een andere plek. In 2016
verhuisde CDD naar een eigen plek aan de Run,
waar ze nog steeds zitten en ik ook dans.

Nu nog een paar leuke andere dingen over Cardo.
Bij Cardo kun je: ballet, hip hop, breakdance en
klassiek doen. Cdd doet mee met heel veel
wedstrijden. Ze hebben mee gedaan met Time To
Dance en ze hebben het tot de halve finale gehaald.
Ze gaan ook mee doen met Dance As One.
Cdd heeft een kast vol trofees, een daarvan is de
worldcup, een grote beker dat betekent: de beste
dansclub van de wereld.

De Lichtjesroute
Hallo ik ben Owen.
‘

Ik ga dit stukje
schrijven over de
lichtjesroute.
We zijn helemaal naar
Eindhoven gefietst. Dat was ongeveer 7 en een
halve km.
Op 18 september 1944 kwamen de geallieerden
Eindhoven bevrijden. En toen begon de
lichtjesroute.

Ik heb een fakkel gezien en een luchtballon en een
adelaar en een kasteel en Nijntje en een trompet en
een V dat geldt voor vrijheid en een papagaai en
een trombone.
Ik ben ook nog uit eten geweest en dat was leuk!
Want we hadden friet op tafel!

En we hadden ongeveer 12 km gefietst. Dat zijn
120 voetbalvelden.

Eén keer in het jaar gaan we op kamp. Een keer in
de twee jaar hebben we een show, met een thema.
Dit jaar was het thema leesboeken. Ik had de
hoofdrol in het verhaal van Roald Dahl “Mathilda”.
De andere dans die we hadden heette ‘monsterdans’
Ik dans zelf twee keer in de week. Op maandag doe
ik Go pro teens dat is een groep met de beste
dansers van de teens, en op donderdag heb ik een
normale teens dans les. (ik doe hip hop).

Dit was mijn verhaaltje over mijn
dansclub. Ik hoop dat jullie het
leuk vonden.

Groetjes Birgit Snelders
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
November
15
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij Rhodos
16
Ophalen groene kliko + PMD-zak
18
Sinterklaasfeest in d’Ouw School
22
Opening zorgcluster
23
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
24
Ophalen oud papier
24
Harmonie: Deelname groot orkest aan
concertconcours in de Schalm
25
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
26
KVB: Sinterklaas-bijeenkomst
28
VKS: Sinterklaasviering
30
Ophalen groene kliko + PMD-zak
December
5
Sinterklaas op basisschool en Nummereen
6
St Jan Baptistschool: 12.15 Studiemiddag
7
Ophalen PMD-zak
10
KVB: Kerst-doe-avond
12
VKS: Kerststukjes maken
14
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Optreden Alexanderband in St Jan
15
de Doperkerk 14.30uur
15
KERST MEEMEKOAR
17
KVB: Kerstavond
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
21.00uur nachtmis in St Jan de Doperkerk
25 t/m
KOM! Expositie 11.00u – 17.00u
1 jan
28
Ophalen groene kliko + PMD-zak

Ophaaldagen Kliko
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.

2019
Januari
4
TCO: Activiteitenmiddag
12
Harmonie: Nieuwjaarsconcert in LatijnsAmerikaanse sferen
13
SJO: Snerttocht + bekendmaking Oerlenaar
van het jaar
16
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij de Wok
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
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
23
Severinusstichting: Open dag
24
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

Maart
2 t/m 5
4 t/m 8
13
22
24
24
29
April
7
12
18
22 t/m
3 mei
27
28
Mei
17
24+25

Carnaval in Oerle
St Jan Baptistschool: Voorjaarsvakantie
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij de Kers
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
St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag
St Jan Baptistschool: Meivakantie
Koningsdag
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij Merlijn
Boergondisch Oers

De volgende kopijdatum is

26 november 2018
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Foto’s: Marianne Bosch

Foto impressie Halloween Oerle-Zuid

