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Badmintonners gezocht
EMDZ ’99 de enige badmintonclub van
Oerle is op zoek naar twee recreatieve
badmintonners.
EMDZ ’99 is een kleine badmintonclub die iedere
woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur
onderling wedstrijden speelt in de voormalige
gymzaal in d’ Ouw School te Oerle. We spelen het
spel twee tegen twee en soms een tegen een.
Omdat onlangs twee leden zijn gestopt hebben we
weer plek voor twee nieuwe leden. Wanneer je nog
nooit badminton hebt gespeeld is dat geen enkel
probleem. Wanneer je een beetje sportief bent
ingesteld leren wij je de spelregels en brengen je
alle kneepjes van het vak bij. Badminton is gewoon
een fantastisch leuke sport.
Voor de kosten hoef je het niet te laten. De totale
kosten zijn ongeveer €100 per jaar.
Wanneer je graag mee wil doen of voor meer
informatie kun je contact opnemen met Frans Loijen
06-11046071.

Aanmelden ploegwedstijd
Op 4 november vind aan de Grote Aard in Oerle een
ploegwedstrijd plaats.
Als er nog liefhebbers zijn om mee te doen, kan dit.
De enige 2 voorwaarden zijn, een tractor rijbewijs
en inwoner van Veldhoven.
Aanmelden kan bij:
Theo Schoonen 06-53321850, schoonku@planet.nl
Jos Erven 06-51447106

Halloween in Oerle Zuid
Save the date... we gaan ook dit jaar weer een
Halloween activiteit organiseren in Oerle Zuid.
We houden vast aan het inmiddels bekende trick or
treat maar voegen dit jaar voor de wat oudere
kinderen ook een spelelement in. We zijn druk met
het uitwerken van alles en laten snel meer weten
over onze plannen. Zeg het voort, zeg het voort....
we hebben er weer zin in.
GEZOCHT!
Naast trick or treat organiseren we op 3 november
2018 een Halloween cluedo spel. Hiervoor zoeken
we nog mensen die tussen 19.00-21.00 uur
beschikbaar zijn en verkleed als Halloween figuur
door de wijk willen lopen. Hoe meer, hoe beter ??
Stuur ons even een pb (via FB) als je mee wilt
helpen!
Het evenement is voor iedereen uit Oerle.
Kijk ook eens op onze Facebookpagina
‘Halloween Oerle Zuid 2018’!

2

Buxusmot

Sterke Oerlenaren gezocht!

Tijdens mijn regelmatige wandelingen door het
dorp, zie ik dat de buxusmot geen enkele
buxushaag heeft gespaard.
De buxushagen staan er verdord en treurig bij door
het massaal nesten van de buxusmot. Dit aanblik
heeft mij geïnspireerd om dit met samen
dorpsgenoten te verbeteren. Wanneer je coöperatief
handelt, heeft iedereen er baat bij. We hoeven niet
afzonderlijk op zoek te gaan kennis, niet alleen te
zoeken naar goede vervangende planten en ook niet
geheel onbelangrijk: bij grote afname van
haagbeplanting zakt de prijs. Tevens zijn de kosten
lager wanneer we centraal een kenner laten komen
die bijvoorbeeld een inschatting kan maken hoeveel
planten je nodig hebt voor een nieuwe haag.

Het idee is om drie à vier soorten haagplanten te
selecteren waarmee de hagen vervangen kunnen
worden. Uiteraard kan de buxus één van de keuzes
zijn, echter een selectie maken kunnen we met
elkaar doen in samenspraak met een plantenkenner.
Wanneer je interesse hebt om dit samen op te
pakken, stuur dan een email naar
buxusmotoerle@gmail.com of kom even langs op de
Berthastraat 9. Ik zal NAW/mobiel telnr/emailadres
verzamelen van geïnteresseerden en een groep
aanmaken om samen te komen tot vervangende
beplanting.

Voor de Boekenmarkt Oerle op 10 & 11
november is de Koers van Oers op zoek naar
sjouwhulp.
We zoeken Oerlenaren die vrijdagavond 9 november
willen helpen om de boekendozen vanuit de kelder
onder de school naar d’Ouw School te brengen én op
zondagmiddag de niet verkochte boeken weer terug
naar de kelder te brengen.
Als je (één van) beide dagen
beschikbaar bent om op deze
manier een bijdrage te leveren
aan het in stand houden van
ons mooie dorpsblad, neem
dan contact op met:
Miranda van Vlerken
(06-25522567) of
Jan Kampinga (06-28417750).
Jouw hulp wordt zeer op prijs
gesteld.
Team Koers van Oers

Het zou mooi zijn als we de buxusmot laten
verdwijnen zodat we in het voorjaar weer genieten
van een gezonde stralende tuin.
Hetty van Hoof
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De parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 20 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 21 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 27 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 28 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)

Donderdag 1 november: ALLERHEILIGEN
19.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Vrijdag 2 november: ALLERZIELEN
19.00 uur: Herdenking van de overledenen van het
afgelopen jaar

Zaterdag 3 november:
19.00 uur: Eucharistieviering +
zegening Hubertusbrood
Zondag 4 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) +
kindernevendienst
Zaterdag 10 november:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 11 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) +
communicanten
Zaterdag 17 november:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 18 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
St. Jan de Doperkerk 1e dinsdag van de maand
9.30 uur: H. Mis!
Nadien is het koffiedrinken in de sacristie. De
volgende data zijn: 6 november en 4 december.
In de H. Caeciliakerk is op de 2e dinsdag en in H.
Willibrorduskerk op 3e dinsdag van de maand een
Eucharistieviering met koffiedrinken.
In de Christus Koningkerk is er dagelijks een
Eucharistieviering op maandag en vrijdag om
4

9.00 uur en op dinsdag, woensdag, donderdag en
zaterdag om 19.00 uur. Op zondag om 8.30 en
10.00 uur.
Dopen
Iedere 2e en 4e zondag van de maand is het
mogelijk om uw kindje te laten dopen om 11.30 uur
of 12.30 uur. Dus op 11 en 25 november en op
9 december. Dit is ook mogelijk in de St. Jan de
Doperkerk.
Opgeven bij het parochiecentrum: Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW, secretariaat@christuskoning.nl en/of
telefonisch op ma/di/woe/do/vrij van 9.30 t/m
12.00 uur op tel: 253 22 31.
Wereldmissiemaand
In het weekend van 20 en 21 oktober wordt de
jaarlijkse missiecollectie gehouden voor de diverse
projecten in Ethiopië, Zuid-Soedan, Somalië en
Eritrea.
Allerzielen en gravenzegening
Op vrijdag 2 november om 19.00 uur worden in de
Christus Koningkerk de overledenen van het
afgelopen jaar uit de hele parochie herdacht.
Op zondag 4 november om 12.30 uur is de
gravenzegening op het parochiekerkhof in Oerle en
is de kerkhofbeheerder aanwezig om uw vragen te
beantwoorden.
Speciale aandacht voor de onlangs overledenen is er
in de vieringen in de Christus Koningkerk op
woensdag op 17 oktober en 21 november om
19.00 uur.

Overledenen van het afgelopen jaar
 Frans Loots, 79 jaar












Truuske van Oorschot – Bolder, 87 jaar
Cees van der Velden, 90 jaar
Riet Wijnands – Reith, 88 jaar
Stien van Heugten – van de Loo, 72 jaar
Martien van Nostrum, 79 jaar
Maria Lijten – Coppelmans, 87 jaar
Leen van Doren – Jansen, 84 jaar
Dien van den Oetelaar, 84 jaar
Theo Sanders, 86 jaar
Ries Renders, 80 jaar

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

Parochieberichten:
Overleden:
† Dien van den Oetelaar, 84 jaar
† Ries Renders, 80 jaar
† Theo Sanders, 86 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.

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

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
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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Loterij De Hinnikers Oerle

Uitslag kermisloterij Ponyclub
De Hinnikers Oerle 2018

Uitslag kermisloterij Stichting Nieuwe
Levenskracht - Oerle 2018

1
2
3
4
5
6
7

3265
2608
4191
3406
4154
3628

Dankzij de verkoop van vele enveloppen en alle
loten hebben we weer een mooie kermis gedraaid.
Hiermee kunnen we wederom onze steun aan zieken
en gehandicapten in Oerle financieren. Onze dank
aan u, die onze loten kocht en enveloppenstand
bezocht.

2144
2686
2838
1991
2006
4044
3218
3431
1077
2527
2609
3354
2976
3873

De uitslag van de loterij:

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Weekendje weg
Grill BBQ Smoker
Blender 1,5 liter
Handbagagetrolley zwart
3 in 1 Combi Oriëntal Wok
Weekend trolleytas
Koeltasje met Lekker Rondje
Veldhoven
High Tea set
Poffertjespan
Laptoptas
Gourmetstel voor 6 personen
Sporttas met accessoires
Handstofzuiger
Sap pakket
Square meter Vitaminepakket
“Bouwvakkerssetje”
Cocktailglazen met inhoud
Wine cooler set
Solar lantaarn
Wooden X-mas Tree

Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het
juiste lot worden afgehaald bij:
Ad van der Velden,
Paddenvenweg 7 in Oerle.
Telefoon: 040 - 205 15 33

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
6

Kermisloterij SNL

1e Prijs
2e Prijs
3e Prijs
4e Prijs
5e Prijs
6e Prijs
7e Prijs
8e Prijs
9e Prijs
10e Prijs
11e Prijs
12e Prijs
13e Prijs

Omschrijving
Lotnummer
Rijwiel
2879
Schroefboormachine
2375
Uitvouwladder
6064
Combimagnetron
1500
Dinerbon ‘t Dorpsgenot
3827
Elektrische koelbox
4940
Senseo-apparaat
2096
Lego busstation
3211
Elektrische tandenborstel 2002
Rituals pakket
2870
Slangenhaspel
6513
Föhn
5959
Handdoekenset Walra
5412

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

Rijvaardigheidstest

Stichting VSV organiseert opfriscursus 50+
Op vrijdag 9 november a.s. wil de Stichting
Veldhoven Samen Verkeersveilig in
samenwerking met de gemeente Veldhoven
een opfris-cursus 50+ organiseren.
Wat houdt een opfriscursus precies in?
Automobilisten van 50 jaar en ouder kunnen op deze
dag onder toezicht van een speciaal opgeleide
autorijinstructeur in de eigen auto een rijtest
afleggen, waarna de instructeur na afloop van de rit
de cursist een aantal praktische tips aan de hand zal
doen in een persoonlijk gesprek, mocht dat nodig
zijn. Aanwijzingen, die enkel tot doel hebben een
deelnemer te helpen om tot een (nog) beter
rijgedrag te komen. Daarnaast zal tijdens de cursus
ook aandacht worden geschonken aan de
verkeerstheorie (m.n. aan de nieuwste
verkeersregels), de kwaliteit van de ogen en een
gehoortest.

cursist. De rit is enkel bedoeld om automobilisten,
die al wat langere tijd hun rijbewijs bezitten, een
eerlijk inzicht te geven in hun rijgedrag. In de loop
van de jaren kunnen er immers in hun rijstijl
onmerkbaar storende foutjes zijn geslopen. Ook is
het verkeer sindsdien flink veranderd en drukker
geworden. De cursus is een vorm van bijscholing.
Alle deelnemers krijgen na afloop een
deelnamecertificaat overhandigd.
Wat men moet weten
Deelnemers kunnen zich voor deze dag bij voorkeur
aanmelden via de website van de Stichting
Veldhoven Samen Verkeersveilig:
www.veldhovensamenverkeersveilig.nl
Indien dit niet mogelijk is kan contact worden
opgenomen met het secretariaat:
Mevr. H. Cudok, telefoonnr. 040-2531093.

Men dient verder te weten, dat de organisatie een
kleine eigen bijdrage aan de cursisten moet vragen
van € 12,50. Bij aanmelding via de website wordt
aangegeven hoe u dit bedrag kunt betalen.
Het is uiteraard duidelijk, dat elke deelnemer in het
bezit moet zijn van een geldig rijbewijs B of BE en
over een eigen auto dient te beschikken, waarin de
rijvaardigheidsrit kan plaatsvinden.
De cursus zal worden gehouden in het gebouw van
d’n Bond aan de Rapportstraat te Veldhoven. De
cursus zal een halve dag in beslag nemen voor de
cursisten.

De cursus zal een halve dag in beslag nemen. Dertig
personen komen in de ochtend in actie, de andere
dertig deelnemers ’s middags. Er kunnen dus
maximaal 60 mensen aan de cursus meedoen. De
regel die daarbij wordt gehanteerd is: Die eerst
komt, eerst maalt!
Geen rijexamen
Wat voor veel mensen erg belangrijk is om te
weten: de rijvaardigheidstest tijdens de Opfriscursus is beslist geen rijexamen en heeft dus ook
geen enkele consequentie voor het bezit van het
rijbewijs.
Het is beslist niet zo, dat iemand zijn of haar
rijbewijs kan verliezen. Alles wat een instructeur
waarneemt blijft vertrouwelijk tussen hem en de

jan1.joosten@kpnplanet.nl

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

7

8

Reanimatiecursus

Archeologische vondst
Archeologische vondst op vliegbasis
Eindhoven

Vanuit de vergaderingen van de
Dorpsvereniging en enkele jeugdorganisaties
is meerdere malen het verzoek gekomen om
een reanimatiecursus te organiseren. In
samenwerking met hen zijn
nu weer cursussen gepland
in d’Ouw School.
Een cursus bestaat uit twee bij
elkaar horende lesmomenten
van 2 uur.
De cursus wordt gegeven door
Bob Groeneveld, hij is
aanbevolen door Cordaad en een bevoegd opleider.
Het is mogelijk om een certificaat te behalen.
De cursus kost 20 euro en is voor eigen rekening.
Misschien is het mogelijk om vanuit je eigen
vereniging afspraken te maken over deze kosten.
Ook onze jeugd kan hieraan deelnemen.
De data voor nu zijn:
Woensdagavond 21 en 28 januari 2019 om 19.30u.
Opgeven via e-mail:
famvandenboomen@onsbrabantnet.nl
Onder vermelding van naam, adres en cursusdag.
Financiële afwerking hoor je na opgave en plaatsing.
Bij voldoende deelname worden meer cursussen
gepland.
Marian van den Boomen - de Crom

Op vrijdag 28 september is op vliegbasis
Eindhoven een zogeheten grafheuvel onthuld.
Een grafheuvel is een heuvel uit de oudheid die
werd gebruikt als begraafplaats. Eeuwenlang
had de heuvel op de vliegbasis vrijwel
onaangeroerd in het landschap gelegen. Een
opmerkzame medewerker van vliegbasis
Eindhoven deed deze bijzondere vondst.
Uniek aan de grafheuvel is dat deze goed bewaard is
gebleven. Op het bosrijke militair terrein waar de
heuvel is ontdekt, zijn in het verleden alleen enkele
jonge bomen geplant. Verder is de natuur ongerept
gelaten. De heuvel is daardoor vrijwel niet afgevlakt
of aangetast.
Grafheuvel De ‘Molshoop’ die is ontdekt op de
vliegbasis stamt uit 1750-1550 jaar voor Christus.
De heuvel is in de eerste fase van de middenbronstijd opgeworpen. Om de heuvel goed aan te
kunnen duiden is gekozen voor de naam ‘Molshoop’.
Deze naam komt onder andere voort uit de
familienaam van de vinder van de grafheuvel,
adjudant Ton van Mol, airfield manager op de
vliegbasis.
Van Mol stelde dat er in een bosperceel, ten zuiden
van de start- en landingsbaan, een duidelijk reliëf in
het landschap zichtbaar was, waaronder één wat
grotere verhoging. Aangezien hij vermoedde dat
deze verhoging wellicht een grafmonument zou
kunnen zijn, had hij de heuvel een paar jaar geleden
al wat vrij laten stellen van bebossing. Het gebeurt
niet vaak dat er in de regio nog min of meer intacte
grafheuvels worden ontdekt. Hoewel er in Brabant
meerdere grafheuvels aanwezig zijn, is deze
grafheuvel de enige op grondgebied van de
Gemeente Eindhoven.
Tijdens de onthulling heeft adjudant Ton van Mol
een uitleg gegeven over zijn zoektocht naar de
grafheuvel op de vliegbasis. Aansluitend heeft
archeologe Liesbeth Theunissen, van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, een toelichting gegeven
op het uitgevoerde onderzoek en heeft ingezoomd
op de achtergronden van deze bijzondere
archeologische vondst.

Bij grafheuvel De ‘Molshoop’.
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Gezonde keuzes

Ouders maken gezondere keuzes voor
hun kind
Dat blijkt uit de Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017
van de GGD Brabant-Zuidoost. Het onderzoek
laat zien dat kinderen in de regio ZuidoostBrabant ten opzichte van negen jaar geleden
meer zijn gaan bewegen en gezonder zijn gaan
eten. Ook zijn ouders zich meer bewust van de
schadelijke effecten van roken en alcohol en de
invloed van hun eigen gedrag op de
gezondheid van hun kinderen. Zo wordt er
minder vaak in het bijzijn van het kind in huis
gerookt.
Jeugdmonitor 0-11 jaar uitgevoerd in najaar
2017
De GGD Brabant-Zuidoost onderzocht in het najaar
van 2017 hoe het gesteld is met de leefstijl en
gezondheid van kinderen van 0-11 jaar. Bijna
11.000 ouders in Zuidoost-Brabant vulden een
vragenlijst in. Met deze gegevens kunnen
gemeenten en de GGD gericht activiteiten
organiseren om de gezondheid en het welzijn van
kinderen te verbeteren. Eerdere metingen vonden
plaats in 2005, 2008 en 2013.
Kinderen bewegen meer…
Het is positief dat bijna alle kinderen vanaf 4 jaar
gemiddeld één uur per dag bewegen en dat deze
groep zelfs nog is gegroeid in de afgelopen jaren.
Het percentage kinderen dat minstens 2 keer per
week buiten school sport is tussen 2008 en 2017
toegenomen van 34% tot 38%. Ruim een kwart van
de kinderen sport meer dan 3 uur in de week, in
2008 was dat nog 20%.
…en meer kinderen eten dagelijks fruit
Een groot deel van de kinderen in Zuidoost-Brabant
ontbijt iedere dag (97%) en eet dagelijks groente
(71%) en fruit (81%). Over de afgelopen jaren is

•
•
•
•
•
•
•
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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met name voor het fruit eten een duidelijke
toename te zien. Daarnaast drinkt bijna driekwart
van de kinderen dagelijks minimaal één keer water
of thee zonder suiker. We zien hierin nog wel
verschillen tussen hogere en lagere opgeleide
ouders. Kinderen van hoog opgeleide ouders drinken
vaker dagelijks water en eten vaker dagelijks
groente.
Meeste ouders houden toezicht op online
gedrag van hun kind
Van de 8- t/m 11-jarige kinderen in ZuidoostBrabant heeft 68% een eigen smartphone of tablet.
Het dagelijks beeldschermgebruik van kinderen in
deze leeftijdsgroep ligt voor ruim een kwart op meer
dan 2 uur. Het merendeel van de ouders maakt met
hun kind afspraken over het gebruik van internet en
sociale media en praat met het kind over zijn of haar
gedrag online.
Ouders meer bewust van schadelijkheid roken
en alcohol op jonge leeftijd…
Ouders zijn zich meer bewust van de schadelijke
effecten van alcohol en roken bij hun kinderen. Dat
uit zich op verschillende manieren. Zo wordt er
binnenshuis minder gerookt waar het kind bij is, in
vergelijking met voorgaande jaren. Volgens het
onderzoek wordt in gezinnen van laagopgeleide
ouders nog duidelijk vaker binnenshuis gerookt
(9%), dan bij hoogopgeleide ouders (0,5%). Als het
gaat om het percentage ouders dat dagelijks roken
onder de 18 jaar acceptabel vindt, zien we een
vergelijkbaar verschil tussen hoog- en laagopgeleide
ouders (2% vs. 9%).
…en invloed eigen gedrag op hun kind
Bij het alcoholgebruik van kinderen zien we het
tegenovergestelde. Zeventig procent van de hoog
opgeleide ouders is van mening dat het eerste slokje
alcohol mag worden gedronken voor de 18e
verjaardag. Van de laag opgeleide ouders is dit
60%.
Meer weten?
Wilt u ook de overige resultaten van de
Jeugdmonitor bekijken, dan kan dat op
www.brabantscan.nl.

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Marjolein van der Wijst

Borrelbrood met knoflookboter en
tomatentapenade

Ingrediënten voor de knoflookboter
• 100 gr roomboter op kamertemperatuur
• 2 teentjes knoflook
• Snufje peterselie
• Snufje zeezout
Verder natuurlijk nog brood.
Bereiding
Meng de boter met de knoflook, peterselie en
zeezout en laat de smaken even goed intrekken.

Ingrediënten voor de tapenade
• 150 gr zongedroogde tomaatjes
• 2 teentjes knoflook
• 40 gr parmezaanse kaas
• 2 el geroosterde pijnboompitten
• Handje basilicum
• Peper en zout
• Flinke scheut olijfolie

Bereiding
Snijd de tomaatjes, kaas en basilicum klein. Doe alle
ingrediënten in de blender en mix het ongeveer 2
minuten, totdat het een glad mengsel is.
Snijd het brood kruislinks in, maar zorg dat je het
niet tot de bodem doorsnijdt.
Vul het brood met een mes of theelepel met de
boter en de tomatentapenade.
Strooi er nog wat pijnboompitten en kaas overheen.
Bak het brood gedurende 10 minuten in de oven op
200 graden.
Borrelen maar!
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het goed te
combineren is met andere borrelhapjes of een kop
soep.
Ook als je onverwachts gasten hebt, is dit
brood snel gemaakt, dus meer tijd om te
borrelen ;).
Ik wil de pollepel doorgeven aan Ruud van
den Bosch omdat het vaak lekker ruikt op
de oprit als ik thuis kom en hij staat te
koken. Ik ben benieuwd wat onze buurman
graag kookt!
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Het interview

“Ik doe niet mee om achteraan te
rijden.”
Jeroen van Eerd gaat een uitdaging niet
gemakkelijk uit de weg. Zowel zakelijk als in
de autosport durft hij risico’s te nemen door
steeds de grens op te zoeken. “Hoe dichter ik
bij de grens zit, hoe meer ik het gevoel heb dat
ik leef.”
Door Ad Adriaans

Jeroen van Eerd voor zijn bedrijf
Sinds 2005 heeft de Oerlenaar een bedrijf in
trekkers voor de hippische sport, golfbanen en
campings. Nog niet zo lang geleden nam Knegt
Quality Tractors een fraai pand op bedrijventerrein
Habraken in gebruik. Het bedrijf heeft vijf
personeelsleden. “We verkopen door heel Europa.
Het zijn redelijk eenvoudige trekkers, maar wel
compleet. We kopen de onderdelen in en zetten de
trekkers hier in elkaar.” Vroeger doorkruiste hij
Europa om met een BMX-team het publiek te
verbazen met stunts op de half-pipe. Later deed
Jeroen aan karten en autocross. Sinds acht jaar rijdt
hij internationaal wedstrijden in een buggy waarin
hij steevast in de top-4 eindigt. “Ik doe niet mee om
achteraan te rijden. Mijn drive is winnen!”

Ovalracing
Drie jaar geleden kwam hij in aanraking met
ovalracing, in Amerika bekend onder de naam
NASCAR racing waarin Arie Luyendyk in de vorige
eeuw furore maakte. Via Bestenaar Jos Kuypers
mocht hij een rookiedag meemaken in Venraij.
“Nadat je instructies hebt gehad over de regels,
vlaggen en signalen rij je eerst rondjes in een
Renault Twingo. Als dat goed gaat, mag je met een
NASCAR-auto.” Kuypers, die ook aan ovalracing
12

doet, wilde een tweede wagen inzetten. Hij had twee
rijders uitgenodigd voor een testrit, maar Jeroen
mocht ook meedoen. Van het drietal bleek hij de
snelste te zijn. Zo kwam hij in de tweede wagen van
Kuypers terecht. Inmiddels is de wagen zijn
eigendom. Jeroen neemt nu voor het derde jaar deel
in de Late Model V8 klasse (LMV8) op de Raceway
Venray. Het is het enige circuit in Nederland waar
deze Amerikaanse autosport op de ½ mile oval
plaatsvindt. In de strijd om het kampioenschap staat
hij na vijf van de zeven races op een tweede plaats.
De twintig deelnemers komen uit Nederland, België,
Engeland, Denemarken, Luxemburg, Rusland en
Amerika.
Linksom
“Er komt meer bij kijken dan plankgas rondrijden”,
weet Jeroen. “De auto’s hebben een starre achteras
wat wil zeggen dat beide achterwielen altijd even
hard ronddraaien. De binnenste banden hebben een
kleinere omtrek dan de buitenste twee. De baan
wordt altijd linksom gereden. Door de kleinere
omtrek van de binnenste banden gaat de auto
makkelijker door de bochten. Alle auto’s hebben
dezelfde motor, een Chevrolet V8 met een inhoud
van 5,7 liter die een vermogen levert tussen de 420
en 430 pk. Dit wordt bij de start van het seizoen op
een testbank gecontroleerd en verzegeld.
Carrosserie, schokbrekers, remmen en
versnellingsbak zijn van alle auto’s ook hetzelfde. De
stand van de wielen, de bandenspanning en de
veerspanning mag je zelf aanpassen. De auto met
bestuurder mag na de race maximaal 1180 kilo
wegen. Na de wedstrijd gaat de wagen op vier
weegschalen om het gewicht voor, achter en binnen
te bepalen. Dat moet allemaal aan regels voldoen”,
legt de coureur uit. De carrosserie heeft geen
portieren, de coureur gaat via het zijraam zijn auto
in. Een rondje op de ovale asfaltbaan van 880 meter
duurt zo’n 19,5 seconde. Er zit nog geen seconde
tussen de snelste en de langzaamste auto.
Passeren
Elke wedstrijddag bestaat uit twee manches van elk
25 ronden en een finale over 30 ronden waarmee
punten zijn te verdienen voor het kampioenschap.
“Dat gaat met snelheden tot wel tweehonderd
kilometer per uur. Een snelheidsmeter heeft de auto
niet want er is geen tijd om daarop te kijken. We
dragen brandwerende kleding en een

veiligheidssysteem beperkt de bewegingen van de
helm. We hebben oortjes in voor het contact met de
wedstrijdleiding. De auto drift altijd, maar dat
proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Terwijl
de temperatuur in de auto tijdens de race oploopt
tot wel zeventig graden gaat mijn aandacht steeds
uit naar wat de andere rijders doen, en het
inschatten waar ruimte is om een voorganger te
passeren. Vaak weet ik al één ronde van tevoren
waar dat zal gebeuren en dan ga ik er ook vol voor.
Soms duurt het wel vijf of tien ronden voordat je
iemand voorbij bent. Zeven van de tien keer gebeurt
dat via de binnenbaan.”

Foto’s najaarsactiviteit

Hieronder een foto impressie van de
najaarsactiviteit: een herfststukjes maken olv
Corrie van Riet en Thea Snelders.

Total loss
Jeroen maakte nog geen seizoen mee waarin de
auto geen schade opliep. “Dit seizoen heb ik nog alle
manches en finales gereden. Vorig jaar raakte ik op
mijn verjaardag de muur en viel ik uit. De auto was
total loss en zelf had ik een breuk in mijn schouder.
Na elke wedstrijd wil ik dat de carrosserie weer
tiptop in orde is. Vaak moet deze dan door Questo
Reclame deels van nieuwe bestickering worden
voorzien. Zelf zorg ik er ook voor dat ik fit ben.
Daarvoor sport ik bij Cardo Premium Sports Club,
net als Questo een van mijn sponsors.”

Zittend op zijn auto wordt Jeroen voor de start van
de wedstrijd aan het publiek voorgesteld
Foto: Leadlap.de / Volkan Avci.

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Crypto Oers, puzzel 56

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.

1

De oplossing van Crypto 55 was:

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3

BijentUin
GeItenboerke
WinThagen
LeDenavond
KErmis
MeuleNbroek
ZilverBaan
VeldhOpper
Van EGmond
Grote Aard
MaArten
KaaRten
De Doper

4
5
6

7
8

Familienaam: Uitdenbogaard
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Jo ten Have,
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Corné Kelders,
Janus van Lieshout, Henriette Segers,
Annie Stemerdink-Heijnen.

1 Mister Stipt is anders een lid van de kinderredactie
(3,8)
2 Geen oude constructies in Oerle Zuid en
Schippershof (9)
3 Perry is een gebied in Brabant zonder plus (4)
4 Wordt deze cursus onder druk nieuw leven in
geblazen? (10)
5 Komt deze molenaar uit de gemeente
Cranendonck? (3,6)
6 (Duitse) Politieke partij van PIet en Annie? (7)
7 Straat die niet tegen karakter is (8)
8 Feestdeeltjes maken met de VKS op 12 december
(12)
Succes!

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

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 38,
nummer 9, oktober 2005.

WAAROM HEBBEN MANNEN TEPELS?
De mannelijke tepel is geen fout van de
schepper. Weliswaar vormt de tepel bij
mannen een erogene zone en soms dient het
uitsteeksel aan de borst zelfs als hangertje
voor kettingen of andere sieraden, maar een
serieus doel met het oog op de voortplanting of
het overleven kent de mannelijke tepel niet.
Tenminste niet bij de mens. Maar daarover
straks iets meer.
“Mannen hebben tepels omdat elk gewerveld dier,
dus ook de mens, tijdens de bevruchting een
totaalpakket aan genen meekrijgt”, zegt H. van
Straaten, embryoloog aan de Universiteit Maastricht.
“We beginnen dus allemaal, mannen en vrouwen,
met precies dezelfde bouwstenen. Pas in de vierde
of vijfde week na de bevruchting ontwikkelt de
vrucht óf een eierstok óf een zaadbal. En deze
geslachtsorganen produceren vervolgens hormonen
die het lichaam aansporen tot verdere ontwikkeling
van óf de vrouwelijke óf de mannelijke
geslachtsorganen.
Ook aan andere zaken is te zien dat de ontwikkeling
van mannen en vrouwen in het begin gelijk
oploopt”, weet Van Straaten. “Zo is de clitoris van
de vrouw eigenlijk een kleine penis. Terwijl
mannelijke embryo’s in het allerprilste begin een
geslachtsopening hebben, die te vergelijken is met
de schede van de vrouw.”

En dan nog dit: bij enkele diersoorten heeft de
mannelijke tepel wel degelijk een functie. Van
sommige apensoorten zijn gevallen bekend waarbij
de mannetjes in tijden van hongersnood via hun
tepels een geringe hoeveelheid ‘moedermelk’ aan
hun jongen kunnen geven, om de soort te doen
voortleven.

Wist u dat….
• Een potlood kan gemiddeld een rechte lijn van
50 kilometer trekken!

• Je neus en je oren blijven je hele leven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doorgroeien!
Wist je dat je niet aan je elleboog kan likken?
60% van de mensen naar het toiletpapier kijkt na
het vegen?
50% van degenen die deze tekst lezen
geprobeerd hebben om aan zijn elleboog te
likken?
De aansteker werd uitgevonden vóór de lucifer!
In Finland heet de kerstman Joulutonttu!
Schilder Paul Gaugain werkte als arbeider aan het
Panama-kanaal!
De vlag van Alaska werd ontworpen door een
jongen van 13 jaar!
De kolibrie de enige vogel is die achteruit kan
vliegen!
Seoul in het Zuidkoreaans gewoon “hoofdstad”
betekent!
Kauwgom kauwen tijdens het uien snijden irritant
getraan voorkomt?
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Warme kerst (deel 2)

Oerle op weg naar een warme kerst!!
In mijn jeugd zorgden de mensen voor elkaar.
Kinderen werden in de eigen buurt opgevoed. De
ouders voedden ook andere kinderen op dan die van
henzelf. Burenhulp was normaal. Was er iemand in
de buurt ziek dan werd voor deze persoon gezorgd.
Eten, drinken, de was en de strijk werden
overgenomen door buurtgenoten. Ook de kinderen
van die zieke ouder werden opgevangen. Kortom
een heerlijke en veilige tijd waarin de woorden
‘samen en harmonie’ centraal stonden. Het voelde
veilig en beschermd. In Oerle zien we nog steeds de
bereidheid om elkaar te helpen. Daarom voelen we
ons zo thuis in Oerle! We zijn daarmee een
voorbeeld voor anderen in Veldhoven.
Door vast te houden aan voornoemde
familiewaarden zijn we als dorp steeds verder
gegroeid. We werden er samen steeds meer van
overtuigd dat wijzelf ook mede verantwoordelijk zijn
voor onze eigen toekomst. We willen niet afhankelijk
zijn, maar zelfsturend. We willen dat onze
dorpsbelangen centraal staan en dat we niet worden
geleefd door de systeemwereld (overheid, banken,
zorg, welzijn). We hebben daarvoor een Integraal
Dorp Ontwikkeling Plan (IDOP) ontwikkeld.
Vanaf 2008 is daar door heel veel mensen hard aan
gewerkt, onder aanvoering van het toenmalig
Wijkplatform Oerle. In 2009 verscheen het IDOP
waarin 26 projecten werden benoemd en kort
uitgewerkt. Een plan maken is een ding, maar het
daarna uitwerken is een veel moeilijkere opgave.
Met veel inzet en vastberadenheid is er jarenlang
aan de verbetering van ons dorp gewerkt.
Verkeerssituaties werden aangepast, het centrum
werd heringericht, een recreatiegebied voor het
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buitengebied werd opgezet en het verenigingsleven
kreeg meer ondersteuning. Het meest tastbare
resultaat is het KI-Zorgcluster dat verrees aan de
Sint Janstraat. In 2016 is het IDOP ‘verfrist’ en is de
Dorpsvisie gericht op 2025 onder de slogan:
“Behoud het dorpse karakter”!
Een ander zeer belangrijk winstpunt is dat we in
plaats van een Wijkplatform nu een Dorps
Vereniging Oerle (DVO) hebben. In deze naam zit de
kern van onze waarden; namelijk voor elkaar en
onze leefomgeving zorgen, maar ook daarvoor actief
verantwoordelijkheid dragen. We blijven werken aan
onze toekomst. Daardoor worden we door de
gemeente Veldhoven als volwassen partner en partij
beschouwd. Na verschillende gesprekken met de
gemeente en de politiek hebben we een nieuwe
positie gekregen. We worden gewaardeerd als een
actieve dorpsgemeenschap die, binnen kaders, zelf
het gewenste beleid voor de toekomst mag bepalen,

maar ook realiseren. Actieve burgers zijn dus aan
zet om hun eigen toekomst mee te bepalen en vorm
te geven!!
HOE DAN???
We willen dat elke burger van Oerle actief meedoet
in dit proces. Daarvoor maakt elke straat een Straat
Ontwikkel Plan (SOP). Voor de realisatie van zo’n
plan moeten de volgende vragen worden
beantwoord:
1. Wat vindt u van de leefbaarheid in uw straat,
wat zou eventueel nog moeten veranderen?
2. Wat vindt u van de veiligheid in uw straat, wat
zou moeten verbeteren of versterken?
3. Hoe is de saamhorigheid in uw straat, staat u
voor elkaar klaar met actieve burenhulp?
4. Welke elementen, die moeten veranderen, kunt
u in uw eigen straat zelf oplossen?
5. Welke elementen moeten worden opgepakt door
de Dorpsvereniging?
6. Welke andere wensen hebt u nog voor uw straat
of voor Oerle in het algemeen?
Uw antwoorden gaan naar de Oerse regiekamer die
wordt gevormd door vertegenwoordigers van de
gemeente, de zorg, welzijn en woningcorporatie.
Deze regiekamer staat onder voorzitterschap van de
Dorps Vereniging Oerle! Vragen en problemen, die
straten niet zelf kunnen oplossen, worden in deze
regiekamer zo snel mogelijk opgelost. Straten
worden actief betrokken en geïnformeerd over de
voortgang van het proces!
Wat heeft voorgaand verhaal nou te maken met een
warme Kerst zult u zich afvragen?? Dat gaan we
uitleggen. De antwoorden op de 6 voorgaande
vragen zijn uw wensen voor het jaar 2019!. Deze
wensen willen we graag ophangen in de Kerstboom
die op d’n Oerse Hoop komt te staan. Hoe we dat
gaan doen……?????
DAT LEEST U IN DE VOLGENDE KOERS!!!
Namens de Dorpsvereniging,
Huub Stroeks

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

Hoop…….. of geen hoop
Beste Fikkie, Tarzan, Pluto…..
Wij, Ine en Jan, verzorgen samen de borden
die aan de ingangen van Oerle staan: we
plaatsen daarop de teksten zodat jullie baasjes
en alle anderen precies weten wat er in het
dorp te doen is.
Dat is best leuk om te doen en bovendien zien we
daarbij dan ook nog eens wat. Maar …… soms ook
zien we iets níet en dat ‘iets’ is de reden waarvoor
we in deze Koers om jullie aandacht en
medewerking willen vragen.
Wíj hebben een hoop te doen bij die borden, maar
júllie kennelijk soms ook …. en dan hebben we het
dus niet over hetzelfde soort hoop! Jullie zelf zijn
leuk, maar datgene dat onder jullie staart vandaan
komt is dat niet. En het is zeker niet leuk als wij
daar vervolgens middenin gaan staan!

Getverderrie…!!
We zouden het hartstikke fijn vinden als jullie je
hoop voortaan een stukje verderop zouden
deponeren. Dus niet precies voor de opening van
het bord waar wij moeten staan om er de letters in
te kunnen schuiven en ook niet op het stukje terrein
recht voor het bord.

Dus, wees eens braaf en trek jullie baasjes een paar
meter verder voordat jullie gaan zitten. Dat maakt
voor jullie niets uit, maar voor ons een hele hoop ….
letterlijk en figuurlijk!
Ine en Jan

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
17

Zomertijd

De zomertijd: je kent het wel. Op de laatste
zondag van maart, gaat de klok een uur vooruit
en op de laatste zondag van oktober, wordt hij
weer een uur teruggezet. De laatste maanden
gaan er, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie,
steeds meer stemmen om de zomertijd af te
schaffen. België wil zelfs een heuse
volksraadpleging over het al dan niet
afschaffen ervan. Waar komt de zomertijd
vandaan en wat zijn de gevolgen, mocht de
zomertijd daadwerkelijk niet meer bestaan?

Door Jurre van der Velden
De zomertijd bestaat iets meer dan honderd jaar. Hij
werd op 30 april 1916, dus tijdens de Eerste
Wereldoorlog, zowel in het Duitse Rijk, als in
Oostenrijk-Hongarije voor het eerst ingevoerd. Het
werd vooral gezien als maatregel om energie te
besparen in de uitputtende oorlog. Zo hoefde er pas
later op de avond kunstlicht te worden gebruikt,
omdat het door het invoeren van de zomertijd een
uur langer licht was. Als reactie hierop voerden ook
de oorlogstegenstanders Frankrijk en GrootBrittannië de zomertijd in. Na de Eerste
Wereldoorlog, in 1919, schafte Duitsland de
oorlogsmaatregel weer af.
Ook in andere landen werd de zomertijd na de
Eerste Wereldoorlog op onregelmatige wijze
ingevoerd en later weer afgeschaft. Zo
experimenteerde Griekenland in 1932 ongeveer
twee maanden met de wintertijd, voordat de
invoering weer ongedaan werd gemaakt. Canada en

de Verenigde Staten maakten het helemaal bont,
daar was de invoering namelijk lokaal geregeld. Het
kon dus voorkomen dat binnen één stad zowel
sprake was van de zomertijd als de standaardtijd
(de wintertijd).
In ons eigen land is het in de geschiedenis ook niet
altijd overal even laat geweest. Voor 1909 was er
nog geen landelijke standaardtijd en was de situatie
hetzelfde als in Canada en de V.S. Met de komst van
de standaardtijd in 1909 was het in heel Nederland
precies 19 minuten en 32.13 seconden later dan in
Londen. Later werd dit afgerond op 20 minuten. In
1940 waren het wederom de Duitsers die hier een
eind aan maakten, toen zij op 16 mei van dat jaar
(2 dagen na de capitulatie) onze klok één uur en 40
minuten vooruit zetten. Daarmee was vanaf toen 2
uur later dan in Londen. Deze zomertijd was 2 jaar
lang permanent, totdat de klok in november 1942
weer een uur terugging. In 1943, 1944 en 1945 was
er een zomertijd van eind maart/begin april tot eind
september/begin oktober.
Toen de Duitsers ons land na de Tweede
Wereldoorlog weer verlieten, werd besloten dat het
welletjes was met de zomertijd. Van 1946 tot 1976
bleef de klok gedurende het hele jaar op hetzelfde
tijdstip staan. Toen men in 1976 nog altijd met de
naweeën van de oliecrisis uit 1973 kampte,
Nederland en veel andere Westerse landen raakten
gedurende die jaren in een diepe economische crisis
voerde Frankrijk opnieuw de zomertijd in. Nederland
volgde in 1977 het voorbeeld van de Fransen, net
als in de Eerste Wereldoorlog met het motief om
energie te besparen.
Vanaf 2000 is de zomertijd in heuse Europese regels
gegoten, waardoor een lidstaat van de Europese
Unie(EU) niet meer op eigen houtje mag beslissen of
de zomertijd afgeschaft wordt. Uit een enquête,
gehouden door de EU, bleek dat 84 procent van de
mensen die de vragenlijst had ingevuld de zomertijd
wil afschaffen. Opvallend hierbij is dat maar liefst
65% van de mensen die de enquête invulden,
afkomstig was uit Duitsland. Inderdaad, het land dat
de zomertijd tijdens de Eerste én de Tweede
Wereldoorlog invoerde. De Europese Commissie
reageerde hierop en wil dat 31 maart 2019 de
laatste keer is dat de klok een uur vooruitgezet
wordt.
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Het is nu aan het Europees Parlement en de
lidstaten, waaronder Nederland, om hiervoor
toestemming te geven.
Eén van de gevolgen van het afschaffen van
zomertijd is dat het op 22 december, ‘de kortste dag
van het jaar’, pas om 09.45 licht wordt in
Nederland. Aan de andere kant zijn er mensen die
door het verzetten van de klok zodanig uit hun ritme
raken dat ze last krijgen van een jetlag. Door het in
de war raken van hun biologische klok zouden
mensen in de zomer minder slapen. Bij
avondmensen kan dit tekort toenemen tot wel drie
uur per nacht.
Al met al zullen de gevolgen van het afschaffen van
de zomertijd per persoon verschillend zijn. De ene
persoon zal er last van hebben en de andere niet.
Het wordt in de ochtend dan immers wel steeds later
licht, maar het slaapritme verandert niet ingrijpend.
Mocht de afschaffing doorgaan dan kan iedereen de
nacht van de laatste zondag van maart in ieder
geval met een gerust hart gaan slapen zonder zich
daarbij af te vragen of het de volgende dag nu een
uur later of een uur vroeger licht wordt.

Sinterklaas 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?
Komt dan allen om 14.00u. naar....
"Het Pieten Sportpaleis"
Om deze middag mogelijk te maken vragen wij u om
een bijdrage bij binnenkomst in d' Ouw School of
tijdens de enveloppenactie aan de basisschool.

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

Nieuwe locatie in Oerle
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Activiteiten Bosbender Kids

Met dit artikel gaan we even terug in
de tijd. Omdat het even geleden is dat
we hebben laten zien wat we voor
activiteiten hebben gehad, belichten
we de laatste drie even hier in de
Koers van Oers.
We beginnen met 5 september,
op deze bewuste woensdag hadden we bij
Bosbender Kids iemand te gast die een workshop
kwam geven. En wel Eric Robillard van Percossa.
Voor mij een hele bekende muzikant/artiest, maar
voor de meeste van jullie niet. Vandaar een kleine
intro:
Vanaf 2005 is hij verbonden aan slagwerk- groep
Percossa. Percossa is een Nederlandse
percussiegroep uit Den Haag die al ruim 20 jaar
actief is en sinds 1998 ook in het theater optreedt.
De groep bestaat uit vier muzikanten en maakte
inmiddels minstens zeven voorstellingen die in
binnen- en buitenland werden gespeeld. Naast de
theatershow met Percossa, geeft hij workshops en
clinics, is hij presentator van familieconcerten
en grootschalige educatieve projecten
Het idee was een Percussie workshop. Nu kun je
denken dat we allemaal op een trommel gingen
slaan om muziek te maken. Maar deze workshop
was even iets anders qua opzet. Allereerst gingen
we in een kring bij de vuurcirkel staan. Daar ging hij
met de kids op een leuke manier een warming-up
doen door middel van allerhande kreten en

bewegingen. Daarna werd de beatbox erbij gehaald
en werden er ritme’s aan toegevoegd. Uiteraard was
dit alles best vermoeiend en was een bekertje ranja
zeer welkom. Na een kleine pauze ging Eric weer
door om al het aangeleerde in een ‘lied’ bij elkaar te
brengen. Dit deed hij door middel van de beatbox en
de door de bezoekers meegebrachte eigen spullen.
Al met al zijn de kinderen toch zowat 1,5 uur volop
bezig geweest en hebben we enorm genoten van
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deze workshop! Hieronder nog een kleine foto
impressie van de middag. Wil je het filmpje zien ga
dan naar de facebookpagina voor het hele filmpje of
op www.bosbenderkids.nl voor een korte impressie.

Helaas staan
er aantal
kinderen niet
op de foto
omdat ze niet
zichtbaar in
beeld
mochten op
social media
en dergelijke

Dan door naar 21 september,
deze keer gewoon op de normale vrijdagmiddag
werd er flink geslijmd. De kinderen gingen slijm
maken.
Nu valt daar niet zo heel veel over te vertellen.
Alleen dat het een gigantische kliederboel was. De
kinderen gingen met lijm, scheerschuim en verf aan
de gang. Maar het resultaat mocht er zijn.
Iedereen ging tevreden met een bakje zelf
gemaakte slijm naar huis. Misschien dat de mama’s
minder blij waren met deze activiteit.

Het was niet de bedoeling dat de kinderen deze
gingen uithollen! Want dan kon je ze tegen de tijd
dat het Halloween is weggooien. Daarom gingen we
ze mooi versieren.
De meeste gingen de pompoenen voorzien van verf.
Of helemaal in de verf, of een leuk gezichtje erop.
Om ze daarna nog te versieren met blaadjes, lint en
ander soort decoratiemateriaal. Het werd een
kleurrijk geheel zoals je op de foto’s kunt zien.

We sluiten af met de meest recente activiteit,
die van 5 oktober.
Na het kliederen met slijm, gingen we het nu iets
minder kliederig maken. Hoewel het nog geen
Halloween was… en ze in Oerle Zuid ook pas later
aan de slag gingen...wilde ik toch de pompoenen
weer op tafel zetten.

OMDAT DE HERFSTVAKANTIE ER TUSSEN
VALT, IS DE EERSTVOLGENDE ACTIVITEIT
OP 2 NOVEMBER !!
JE KAN OVERIGENS, VOOR HET EERST, OOK
AAN EEN ACTIVITEIT MEEDOEN VIA
SJORS CREATIEF

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998
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Stoptober

Katja Schuurman, Kees van der Spek
en Jan Slagter stoppen met roken
tijdens vijfde editie van Stoptober.
Voor het vijfde jaar op rij staat de maand
oktober in Nederland in het teken van
Stoptober; 28 dagen niet roken in oktober.
Dankzij de positieve aanpak, de gratis
Stoptober-app en de dagelijkse steun van
Stoptober via social media hebben al bijna een
kwart miljoen Nederlanders de afgelopen jaren
meegedaan aan Stoptober. Ook de steun van
de stoppers onderling draagt bij aan het
succes. Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart
van de stoppers Stoptober ook daadwerkelijk
volhoudt.
Ambassadeurs
Dit jaar gaan actrice- en presentatrice Katja
Schuurman, presentator Kees van der Spek en
Omroep MAX-directeur Jan Slagter vanaf 1 oktober
de uitdaging aan om 28 dagen te stoppen met
roken.
Gelegenheidsroker Katja Schuurman wil graag
helemaal stoppen en kijkt er naar uit om dit met alle
stoppers samen te doen: “Het is een gewoonte waar
ik graag vanaf zou zijn. Samen stoppen is fijn, het
sterkt in het volhouden. Het gevoel dat je niet alleen
bent en soms even chagrijnig naar elkaar kan kijken
en dan elkaar lachend lief omhelzen. Ik ben ook
graag een voorbeeld voor anderen, en ook zeker
voor mijn dochter.” Schuurman is ook het gezicht
van de radio en tv-reclame van Stoptober. Kees van
der Spek rookt sinds zijn 16e en weet zeker dat
Stoptober hem het laatste zetje kan geven: “Als je
een maand kunt stoppen, is de kans dat je echt
helemaal kunt stoppen enorm groot.” Voor Jan
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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

Slagter is dit een kans die hij met beide handen
aangrijpt: “Ik rook al 40 jaar tussen de anderhalf en
twee pakjes per dag. Volgend jaar word ik 65 jaar
en ik heb het gevoel: het is nu of nooit.”
Quote staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS)
“Stoppen met roken doe je voor jezelf maar ook
voor je kinderen en de familie en vrienden om je
heen. Het helpt enorm bij stoppen als je om je heen
zo weinig mogelijk mensen een sigaret ziet
opsteken. Rookvrij is ondertussen gelukkig steeds
gewoner. In de trein, het stadion, op het
schoolplein, in en om het ziekenhuis. Sinds deze
maand zijn zelfs 550 sportclubs geheel rookvrij.
Geweldig nieuws! Stap voor stap brengen we zo
samen de eerste rookvrije generatie dichterbij. Ik
wens iedereen die meedoet met Stoptober heel veel
succes!”
Stoptober werkt!
Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle rokers in
Nederland graag wil stoppen met roken, maar dit is
nog niet zo eenvoudig. Voor een roker lijkt er
eigenlijk nooit een juiste gelegenheid om te stoppen.
Stoptober creëert dit moment op 1 oktober en biedt
met haar programma positieve steun aan iedereen
die wil stoppen. Rokers die 28 dagen stoppen met
roken hebben 5 keer meer kans om blijvend te
stoppen doordat ze hierna door de periode met de
zwaarste ontwenningsverschijnselen heen zijn.
Bovendien is een periode van 28 dagen goed te
overzien.
In de afgelopen vier jaar is gebleken dat Stoptober
zo succesvol is door de positieve aanpak, de
gezamenlijkheid en de steun die Stoptober stoppers
te bieden heeft. Uit onderzoek van het Amsterdam
UMC van vorig jaar blijkt dat Stoptober werkt. 70%
van de deelnemers heeft Stoptober volgehouden en
niet gerookt. Ongeveer de helft daarvan is zelfs na 3
maanden nog steeds gestopt. Dat percentage is vele
malen hoger dan een stoppoging zonder hulp.
Stoptober is intussen echt een begrip geworden,
met 1 oktober als nieuw nationaal stopmoment.
Google toont aan dat het aantal zoekopdrachten
naar stoppen met roken in oktober minimaal het
niveau van 1 januari heeft bereikt.

Nieuwe functionaliteit gratis Stoptober app:
chatten
De steun van Stoptober bestaat onder meer uit de
gratis Stoptober-app die elke dag berichten stuurt
en tips en advies geeft. Dit jaar heeft de app een
vernieuwde functionaliteit en kunnen stoppers
onderling chatten met elkaar in de app. Daarnaast
worden dagelijks tips en berichten gedeeld op de
Facebookpagina. Het is ook een belangrijke plek
waar gestopte rokers elkaar helpen en steunen.
Stoptober Magazine
Alle deelnemers van Stoptober kunnen het
Stoptober Magazine - zolang de voorraad strekt gratis ophalen bij een Kruidvatvestiging bij hen in de
buurt. In het magazine staan inspirerende verhalen
van bekende en onbekende Nederlanders en
vanzelfsprekend veel tips om de 28 dagen door te
komen. Katja Schuurman, Kees van der Spek en Jan
Slagter vertellen in dit magazine ook over hun
beweegredenen om mee te doen aan Stoptober.
Stoptoberhuis
Van 30 september tot en met 4 oktober hebben een
groep rokers zich vrijwillig op laten sluiten om die
eerste lastige dagen van Stoptober samen door te
komen. De stoppers worden daarbij bijgestaan door
stop-coaches en diverse artiesten. De kandidaten
hebben allemaal hun persoonlijke motivatie om mee
te doen. Zo wil bijvoorbeeld Mario graag stoppen
voor zijn kinderen: ”Ik kan heel veel alleen, maar ik
kan bij het stoppen met roken wel wat hulp
gebruiken. Die hulp hoop ik bij het Stoptoberhuis en
Stoptober te vinden.” Ook Renate hoopt met hulp
van het Stoptoberhuis en Stoptober te stoppen:
“Geen excuusjes meer, ik ga ervoor, het is tijd.”
Uiteindelijk komt iedereen met hetzelfde doel:
samen stoppen met roken en een voorbeeld zijn
voor de andere stoppers in het land.

Boekenmarkt in Oerle

Op zaterdag 10 en zondag 11 november
organiseert de stichting Koers van Oers een
uitgebreide boekenmarkt. De markt wordt
gehouden in dorpscentrum d'Ouw School aan
de Oude Kerkstraat 18 in Veldhoven (Oerle) en
de toegang is € 1 p.p. (kinderen gratis).
Openingstijden:
Zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en
zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur.
De boeken worden goed gerubriceerd uitgestald en
er zijn ook LP's, DVD's en CD's te koop. Het zijn
voornamelijk tweedehands boeken die nog in zéér
goede staat zijn. Zo zijn er romans, thrillers,
detectives, literatuur, reisboeken, naslagwerken,
kunstboeken, kinderboeken, stripboeken en nog veel
meer. De stichting Koers van Oers is
verantwoordelijk voor de maandelijkse uitgave van
het dorpsblad de Koers van Oers, de website
www.oerle.info en de Facebook pagina Koers van
Oers. De boekenmarkt wordt door vrijwilligers
georganiseerd en de opbrengst komt volledig ten
goede aan het dorpsblad en de website.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
secretariaat@koersvanoers.nl of bel
Miranda van Vlerken: (06-25522567).

Initiatiefnemers
Stoptober is een initiatief van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF
Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds,
het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland.
Stoptober begon in Engeland. Ook daar is de
campagne al jaren een succes.

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
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Nieuwe Levenskracht nieuws
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Woensdag 5 september; Prachtig weer,
55 enthousiaste gasten en volop gezelligheid.
Kortom de ideale combinatie voor een mooie
dagtocht naar de prachtige vestingstad
Heusden.
We starten de dag met een bakkie en gebak in
“d’Ouw School”, waarna we met een volle touringcar
vertrekken richting Heusden. Deze oude stad met
zijn smalle straatjes blijkt een ware beproeving voor
de buschauffeur, maar rond lunchtijd arriveren we
bij de “Pannenkoekenbakker” waar we de lunch
gebruiken. In het zonnetje op het terras smaakten
de pannenkoeken extra goed.

Vervolgens gaan we aan boord van “de Zeearend”
voor een mooie tocht over de Andelse Maas, welke
de natuurlijke grens is tussen Brabant en
Gelderland. De rivier wordt gekenmerkt door
uitgestrekte uiterwaarden en mooie Hollandse
landschappen. Zo voeren we langs de dorpjes Wijk
en Aalburg, Veen, Aalst en Andel. Dit alles met de
zon op onze gezichten, wat het een zeer geslaagde
dag maakte.
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Traditiegetrouw kwamen wij net voor de kermis
weer met onze loten voor de kermisloterij bij u aan
de deur. Daarnaast kon u ons weer vinden op het
kermisterrein met de enveloppen. Wij willen u allen
bedanken voor uw steun aan ons met de kermis.
Van de opbrengsten van de kermis kunnen wij weer
vele Oerlenaren, die een steuntje in de rug nodig
hebben bezoeken.
Veel dank,
Team Nieuwe Levenskracht Oerle:
Theo Snelders, Mia vd Wildenberg, Joris Looijen,
Marlies v. Kollenburg, Diny Snelders, Majorie Peters,
Petra Tops, Thérèse van de Laar, Dory Spruit en
Moniek vd Wildenberg

Pannatoernooi 2018
Door Guus Kemp
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.

Halt
Deze keer wil ik jullie iets
vertellen over HALT.

Ik kwam op dit idee omdat
er op school iemand iets
kwam vertellen over Halt. Ik
vind het belangrijk om hier
iets over te schrijven omdat
het heel leerzaam is.
Je kunt een Halt straf krijgen als je tussen de 12 en
18 jaar bent en iets hebt gedaan wat niet mag en je
dus niet hebt gehouden aan de wet. De politie of
bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar kan je dan
doorsturen naar Halt. Bij Halt krijg je dan de kans
om recht te zetten wat je verkeerd hebt gedaan.
De Halt-straf start met een brief naar jou en je
ouders. Daarna ga je samen met je ouders op
gesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat er
is gebeurd en krijg je te horen welke straf je krijgt.
Meestal bestaat de straf uit:
• Gesprekken met jou en je ouders.
• Excuus aanbieden aan het slachtoffer.
• Indien van toepassing: vergoeden van de schade.
• Een leeropdracht die past bij wat er is gebeurd.
Soms krijg je ook een werkopdracht.

Op zondag van de kermis
was er een
Pannatoernooi.
Er waren 2 Pannakooien
gemaakt voor de deur van
Oers Gezellig. Een panna is als je bij voetbal iemand
door de benen schiet. Een potje duurt 7 minuten en
je speelt het 2 tegen 2. Je kunt op 3manieren
punten verdienen namelijk;
1 goal is 1 punt
1 panna is 2 punten
1 pannagoal is 3 punten
Ik had me samen ingeschreven met Owen en waren
goed begonnen. Daarna ging het minder want we
verloren 2 potjes en werden daarom 4de. Het was
wel heel leuk maar liever werden we 3de of 2de en
het liefste 1ste.
Na het toernooi kregen we chips en drinken. Daarna
gingen we naar Oers Gezellig om naar Max
Verstappen te kijken met Papa, Owen en zijn vader.
De wedstrijd was in Singapore en hij werd 2de.
Toen gingen we nog naar de kermis. Ik ging 1 keer
in de bank en voor 5 euro ging ik schieten. Ik had
een pistool met balletjes gewonnen maar die ging 2
keer kapot. De eerste keer mocht ik hem ruilen voor
een nieuwe en daarna kreeg ik er twee punten voor
terug. Daar koos ik een kleiner pistool dat je niet
hoeft te herladen. Die hoef je alleen maar in te
drukken om te schieten. Ik heb ook touwtje
getrokken en een hele grote bal gekozen. En dat
was het.
Groetjes Guus

Ook praat de Halt medewerker met jou en je ouders
over eventuele problemen thuis, op school, je
vrienden of je vrije tijd. Als het nodig is brengt de
Halt medewerker je ouders in contact met een
organisatie die kan helpen om de problemen op te
lossen.
Als je je aan alle afspraken hebt gehouden en de
opdrachten goed hebt afgerond dan is de straf klaar.
Je hoeft dan niet naar de rechter.

Dit was mijn stukje alweer. Ik hoop dat jullie dit
stukje leuk vonden.
Tim
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Cursus harenvlechten
Ik schrijf een stukje over
de vlechten cursussen
van Patricia Jaspers.
Ik zelf vind vlechten en
dingen met haren doen erg
leuk. Door een vriendin van
Patricia is ze de vlecht
cursussen gaan doen.
Ze kent heel veel vlechten, ik noem er een paar een
invlecht en opvlecht, vissengraad,
vierstrengenvlecht, twist, waterval, ik vind de
vijfstrengen vlecht het allermooist, deze heeft ze
ook bij mij gemaakt zie foto.

Als je een cursus bij
Patricia wil volgen dan heb
je eerst een basiscursus
daarin leer je een invlecht
een opvlecht, vissengraad
met bochtjes en lintjes
werken ,
Als je dan meer wil dan
kun je ook een
vervolgcursus gaan doen,
dan mag je zelf 6
vlechtkapsels uitzoeken
van haar fb-pagina, en die
leer je dan.
Nieuwsgierig geworden kijk dan op haar facebook
pagina
C-STYLE VLECHTCURSUS

Halloween
Hoi allemaal,
Ik ga iets vertellen over
Halloween. Halloween
ook genoemd All Hallows'
eve(ning), is de Engelse
naam voor
allerheiligenavond.
Het feest wordt gevierd op: 31 oktober, de avond
voor Allerheiligen. De
meeste mensen
snijden de
pompoenen griezelig
of ze tekenen/verven
hun pompoen.
Veel mensen vinden
het leuk en zetten
iets in hun tuin of in
hun heg. Maar Halloween is een feestdag , dus het is
niet ineens dat iedereen binnen zit.

In Amerika gaan kinderen langs de deuren en als er
iemand open doet zeggen ze TRICK OR TREAT!
In sommige delen van Nederland en België is er met
Halloween het sint-maartensfeest, waar kinderen
met lampionnen en met sint-maartensliedjes langs
de deuren gaan om snoep op te halen.
Dit was mijn verhaal over Halloween
Groetjes Birgit

Ik vond het erg gezellig om je te interviewen
Patricia !!!
Groetjes Sanne Kelders

CITY PASSAGE
VELDHOVEN
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Kermis!
Hoi ik ben Owen
Smulders. Ik ga mijn
stukje schrijven over de
attracties op Oers kermis.
Het was vanaf 14 tot en
met 19 September 2018.
Voor de kleinste kinderen
was er een draaimolen met
onder andere een paard, een koets en fietsen.
Voor de oudere kinderen waren er veel attracties
zoals de bank, grijpers, schietkraam en de
botsauto’s.
Dit jaar was er een
nieuwe attractie op de
kermis, de Crazy
Sjimmy.
De Sjimmy is een
parcours met allerlei
gekke dingen zoals
lopende trappen, een
klein tunneltje wat
ronddraaide. En er was ook een gekke trap die van
boven naar beneden kon bewegen.
Voor sommige kinderen waren de lopende banden in
hun eentje was het wel lastig. Maar voor de meeste
kinderen was het appeltje eitje.

Activiteiten tijdens kermis
Niet zo lang geleden was
de kermis van Oerle hier!
Er waren drie dingen
georganiseerd!
Op de eerste dag was er een
optocht en daarna een loterij
en als je dan je kleurplaat
inleverde kreeg je een
kaartje met een nummer. Met dit kaartje kon je een
gouden ticket winnen! Er was ook een uitreiking
voor wie de mooiste kleurplaat had.
Er waren 5 prijzen en de winnaars van de
kleurwedstrijd zijn Thura, Nova, Dex, Stan en Sam.
Niet alle kindjes waren bij de uitreiking aanwezig.
Groetjes Yenthe

De grijpers vond ik zelf super leuk. Het was wel heel
erg lastig om iets te pakken, behalve de bandjes
met punten. Daar had ik er in één keer wel 13 van
te pakken.
Het grijpen van een bal ging bij mij helemaal niet
goed, dit heb ik wel meer dan 10 keer geprobeerd
maar het lukte me niet om hem te pakken.
Uiteindelijk had ik geluk dat mijn zusje Bliss nog een
bal voor mij heeft gegrepen. Hier was ik heel blij
mee!
Verder waren er nog een oliebollenkraam, een
snoepkraam met heerlijke suikerspinnen en lollys en
de kraam van de nieuwe levenskracht waar ze
lootjes verkopen voor het goede doel. Hier hadden
we een emmer met lekkere spullen gewonnen.
Ik hoop dat volgend jaar alle attracties weer terug
komen!
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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.
Oktober
15 t/m 19
19
22
24
26
27
27
28

St. Jan Baptistschool: Herfstvakantie
Ophalen groene kliko + PMD-zak
KVB: Tai-Chi-avond
VKS: Kaarten en rummikubben
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
TCO: Spooktocht
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

November
2
Ophalen groene kliko + PMD-zak
3
Halloween Oerle Zuid
4
11.00u: Ploegwedstrijd a/d Grote Aard
6
DementieCafé: Restaurant De Berkt,
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u
9
Ophalen groene kliko + PMD-zak
9
Rijvaardigheidstest Opfriscursus 50+,
d’n Bond, Rapportstraat in Veldhoven
10+11
Boekenmarkt in d’Ouw School
12
VKS: Avond met KVB
16
Ophalen groene kliko + PMD-zak
18
Sinterklaasfeest in d’Ouw School
23
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
24
Ophalen oud papier
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
15
KERST MEEMEKOAR
17
KVB: Kerstavond
19
VKS: Kerstviering
21
Ophalen grijze kliko en PMD-zak
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
28
Ophalen groene kliko + PMD-zak

De volgende kopijdatum is

29 oktober 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.

2019
Januari
4
TCO: Activiteitenmiddag
24
St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag
27
TCO: Dag in de sneeuw (of 10 febr)
Februari
10
TCO: Dag in de sneeuw (of 27 jan)
Maart
4 t/m 8
22
24
29
April
7
18
22 t/m
3 mei
27
Mei
19
24+25

St Jan Baptistschool: Voorjaarsvakantie
TCO: Voorjaarsactiviteit (meisjes)
TCO: Voorjaarsactiviteit (jongens)
TCO: Informatieavond braderie

TCO: Braderie
St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag
St Jan Baptistschool: Meivakantie
Koningsdag

TCO: Verrassingsactiviteit
Boergondisch Oers

Juni
28

St Jan Baptistschool: Studiedag
(calamiteitendag)
29 + 30 TCO: Tieners-4-Tieners
Juli
8 t/m
16 aug.

St Jan Baptistschool: Zomervakantie

Augustus
9, 10+11 TCO: Bivak
24
TCO: Afsluiting

Steun de

en word donateur!

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

Foto’s: Willem Binnendijk

Foto impressie Oers kermis

