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Nieuwjaarsgroet SNL

Après Ski weekend 2019
Beste Oerlenaren,

Het licht van een nieuw begin,
Het licht van de zon en goede zin
Het licht van het feest
Het licht wat herdenkt wat eens is geweest
Het licht bij Onze Lieve Vrouw, van hoop en kracht
Het licht bij die foto, aan jou wordt gedacht
Het licht ook al is het soms klein, Kan voor eenieder
van grote betekenis zijn
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle
wenst u allen een goed en vooral gezond 2019 !

Bedankje
In de laatste week van het jaar heeft een van de
bewoners aan Brandrood cadeautjes geschonken
aan de bewoners van Brandrood 37.
Jammer genoeg weten we de naam en/of het adres
van deze mevrouw niet.
We zouden haar graag bedanken:
Bij deze HARTELIJK BEDANKT NAMENS ONS
ALLEMAAL.

Koers niet ontvangen?
Nu Oerle er diverse straten
en huizen heeft bijgekregen,
kan het gebeuren dat een
van onze bezorgers een
brievenbus mist. U kunt dit
melden via redactie@koersvanoers.nl. Dan proberen
we er de volgende keer rekening mee te houden. U
kunt eventueel een Koers van Oers ophalen bij
Dorpscentrum d’Ouw School.
Daarnaast is de Koers van Oers ook digitaal te lezen
via www.oerle.info.

Via deze weg willen wij jullie graag op de hoogte
stellen van het aankomende Après Ski Weekend,
dat nu reeds sinds 5 jaar door ons, Café Restaurant
Oers Gezellig georganiseerd wordt. Zoals vast niet
onopgemerkt is gebleven is Oerle volop in
ontwikkeling. Met het oog op deze ontwikkelingen is
de Après Ski de laatste jaren uitgegroeid tot een
jaarlijks terugkerend feest, waarmee wij ons vooral
willen richten op de Oerlenaren en omgeving.
Saamhorigheid, verbondenheid en Oerse
gezelligheid zijn dan ook begrippen die wij zelf als
het meest toepasselijk ervaren op dit evenement.
Vandaar ook dat wij sinds enige jaren
samenwerkingen zijn aangegaan met verschillende
verenigingen, zodat ook zij tegen een vergoeding
betrokken worden bij dit evenement. Voor de
verenigingen die wij eerder niet bereikt hebben: zie
dit alstublieft als uitnodiging om contact met ons op
te nemen om te kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
Komend jaar zullen wij het kerkplein wederom
omtoveren tot Après Ski feesttent op vrijdag 1,
zaterdag 2 en zondag 3 februari. Op vrijdag en
zaterdag zal het evenement uitsluitend
toegankelijk zijn met een ticket en vanaf de
leeftijd 18+. Op zondag is de feesttent
toegankelijk voor alle leeftijden, met de
kindermiddag en gezellige biercantus.
We willen via deze weg iedereen de mogelijkheid
bieden om wanneer u naar aanleiding van dit bericht
nog vragen of opmerkingen heeft, contact met ons
op te nemen. Wij proberen er zoveel mogelijk voor
te zorgen dat voor iedereen het evenement zo
prettig mogelijk verloopt en proberen de hinder voor
eenieder tot een minimum te beperken. Wij
begrijpen dat het organiseren van dit evenement
ook het een en ander van de Oerlenaren vraagt,
maar hopen er met elkaar een mooie editie van te
kunnen maken en een steentje bij te kunnen dragen
aan de saamhorigheid in Oerle.
Met vriendelijke groet,
Namens Oers Gezellig - Geert van Loon
040-2051218

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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Crypto Oers, puzzel 59

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl.
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans !
U moet de volledige oplossing vóór de
kopijdatum insturen.
De oplossing van Crypto 58 was:
1. BelevingStuin
2. LakenvElder
3. Van deN Bosch
4. SonDervick
5. LeErmakers
6. WinteRpret
7. Warme KerSt
Familienaam: Senders
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans, Jo ten Have,
Sil Huijbers, Kees Hulshorst, Corné Kelders, Janus
van Lieshout, Annie Stemerdink.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Je krijgt een positief handgebaar van Kokkie
(4,4,3)
2. Muzikale verstandelijk gehandicapten hebben
een klik met onze koning (13)
3. Kunstige koorden van Jeske aan het Hoogeind
(7)
4. Die stieren vormen anders 't Stoom (10)
5. Muziekteken met terreinen zijn samen een
boscafé (11)
6. Een kunsttand en sieraden komen van pas bij
PMD zakken (11)
7. Hoor je de bomenvent bij het Restaurant van
Severinus? (8)
8. Zit deze ex-korfbalster in de kantine zonder
artistiek weefsel? (3)
9. Huub werkt aan de verkiezing van Frans gras
voor de kerk (13)
10. Zij is van Vlerken en komt van Iersel (7)
11. Bij de akkerboerderij van Gerard kun je rustig
kamperen (2,9)
12. De ara die op 30 mei jl. is overleden, was geen
jonge jongen (4,3)
13. Met een bekeuring in een Duitse plaats krijg je
deze kaartclinic bij OG (7)
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Vacatures Severinus

Severinus is altijd op zoek naar
vrijwilligers.
Hieronder vindt u en drietal voorbeelden. Zit hier
niet de ware tussen? Dan kijk ik graag met u wat u
voor de cliënten van Severinus zou willen
betekenen. Neem gerust contact op:
vrijwilligers@severinus.nl of 06-52401679.
Dansgroep Danserinoos is op zoek naar een
instructeur/vrijwilliger.
Wekelijks wordt er op dinsdagavond tussen 19.00 en
20.45 uur gedanst. Wij zijn op zoek naar iemand die
verstand van zaken heeft met het (volks)dansen,
het oude respecteert en nieuwe elementen/dansen
durft in te brengen. “Affiniteit” met de doelgroep
moet een uitdaging zijn!
Ga je met mij op stap?
Ik ben een gezellige, vrolijke, vlotte vent van
29 jaar met een goede babbel. Ik heb een licht
verstandelijke beperking en een beperkte visus. Ik
kan me heel goed redden en ben behoorlijk
zelfstandig. Als ik lange afstanden moet lopen, maak
ik gebruik van een rollator.
Ik geniet van gezelligheid, muziek (met name het
Eurovisie Songfestival en de Toppers) en mag graag
een terrasje bezoeken als het mooi weer is. Ik vind
het erg leuk om met anderen een praatje te maken
en ben altijd in voor een grapje. Ik ben goed
gezelschap en kan over heel veel dingen meepraten.
Bezoek aan de kermis in Zeelst staat ook elk jaar op
mijn lijstje van favoriete activiteiten. Ik ben lid van
een dartclub. Op woensdagavond ga ik altijd darten
samen met andere cliënten van Severinus bij een
café in Zeelst.

Ik werk vier dagen bij ‘Speesjaal en Creartistiek’ een
cadeauwinkel in het City Centrum, waar ik
producten decoreer en allerlei werkzaamheden doe
voor de winkeliers.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk diverse activiteiten
te ondernemen, zoals uitgaan, winkelen, op vakantie
gaan, bezoek aan bioscoop of pretpark. Het zou
gezellig zijn als ik dit samen met iemand kan doen.
Daarom ben ik op zoek naar een vrijwilliger, die 1
keer per maand met mij een activiteit wil
ondernemen. Ik sta voor heel veel dingen open!
Fiets je met me mee?
Ik ben een lieve, attente meid van 27 jaar. Ik woon
nu nog thuis, maar ga binnenkort verhuizen naar
een nieuwe woongroep in Oerle. Daar heb ik veel zin
in!
Ik werk drie dagen bij de dagbesteding van
Severinus bij Schippersstop. Als ik in Oerle woon,
zou ik het fijn vinden als ik naar mijn werk kan
fietsen. Ik kan goed fietsen, maar ik vind het wel fijn
als er iemand met mij mee fietst. Ik zoek daarom
een vrijwilligster, die mij ’s ochtends rond 9.00 uur
op de fiets naar Schippersstop begeleidt en
’s middags rond 16.00 uur weer kan ophalen.
Dit kunnen ook twee vrijwilligers zijn, 1 voor de
ochtend en 1 voor de middag.
Vrijwilliger
We zoeken een gezellige, geduldige vrouwelijke
vrijwilliger, die op maandag, dinsdag en donderdag
beschikbaar is om zowel ’s ochtends als ’s middags
de cliënt op de fiets te begeleiden naar werk en
weer terug naar huis. Mochten er meerdere
vrijwilligers belangstelling hebben, kan er onderling
afgestemd worden, wie op welke dag aanwezig is.
Een sportief uitje!
Ik ben een Turkse jongeman van 22 en woon bij
moeder. Ik wil er lekker op uit en zou het leuk
vinden om wat sportieve uitjes te maken met jou! Ik
spreek goed Nederlands en Turks.
Vrijwilliger
We zoeken een vrijwilliger die het leuk vindt om een
keer per week, samen met deze cliënt een sportieve
activiteit te doen. Moeder spreekt alleen Turks. De
vrijwilliger geeft goed grenzen aan en weet te
motiveren.
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Melden nieuwe bewoners

Administratie
De laatste werkweek van onze collega van de
administratie: Julia van der Muuren is een feit. Zij
heeft een nieuwe, fulltime, baan gevonden bij het
Summa College. Daar is ze op maandag 7 januari
2019 gestart.
Wij gaan een enthousiaste collega missen en
wensen haar veel succes!
Beste ouder(s), verzorger(s) van Basisschool Sint
Jan Baptist,
Na 10 maanden op Basisschool Sint Jan Baptist te
hebben gewerkt is er toch iets anders op mijn pad
gekomen. Ik ga namelijk werken op mijn oude
stageplaats; het Summa College als
managementsecretaresse, per 7 januari 2019.
Dit aanbod van het Summa College sluit goed aan
op mijn vaardigheden en die zou ik daar graag meer
willen ontwikkelen. Het is niet dat ik in mijn huidige
baan uitdaging mis, integendeel. Ik heb altijd erg
veel plezier gehad tijdens mijn loopbaan op
Basisschool Sint Jan Baptist en heb veel geleerd.
Daar zou ik graag tevens jullie voor willen
bedanken!

Nieuwe bewoners?
Meld het even bij DorpsVereniging Oerle
De woningmarkt is weer volop in beweging.
In Oerle wordt er veel verhuisd en komen er
veel nieuwe bewoners bij.
Om deze mensen welkom te heten heeft
DorpsVereniging Oerle een Welkomstmap
samengesteld met wat
algemene informatie over
Oerle. Waar de nieuwe
wijken gebouwd worden is
het duidelijk als de bewoners
er zijn ingetrokken. Maar in
de reeds bestaande
woningen midden in het dorp
is dat voor ons niet zo makkelijk om bij te houden.
Daarom willen wij u vragen om te melden als u
nieuwe (over)buren heeft. Dan kunnen wij even
langs gaan om de Welkomstmap af te geven.
‘Samen staan we sterk!’

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
 Onderhoud
 APK
 Diagnose
 Airco-onderhoud
 Camperonderhoud
 Schadeherstel
 Verkoop nieuwe en

Julia van der Muuren, administratie
Personele wisselingen groep 3
Mariëlle Wijn, een van de leerkrachten in groep 3,
heeft het re-integratietraject afgerond op een
andere school. Zij gaat per 1 januari 2019 weer
volledig aan het werk op een andere school binnen
de Stichting Veldvest. Dat betekent dat Mariëlle na
8 jaar de St. Jan Baptist gaat verlaten. Tessa
Hofman blijft naast Esther Sleddens werkzaam in
groep 3.
Wij gaan een ervaren enthousiaste leerkracht
missen. En wensen Mariëlle veel succes in haar
nieuwe uitdaging.

gebruikte auto’s

Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Schoolnieuws

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

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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De parochie

Pater Jozef bedankt iedereen voor alle Kerst- en
Nieuwjaarswensen die hij heeft ontvangen.
Hij zal u allen in zijn gebed gedenken.
Vieringen in de kerken:

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 19 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 20 januari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) met
communicanten en vormelingen
Zaterdag 26 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 27 januari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 2 februari: Maria Lichtmis
19.00 uur: Eucharistieviering (Selster Dameskoor)
Zondag 3 februari: Blasiuszegen
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) met
vormelingen
Zaterdag 9 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 10 februari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 16 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 17 februari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) met
communicanten

St. Jan de Doperkerk:
1e dinsdag van de maand: om 9.30 uur met
koffiedrinken na afloop, dus komende 5 februari en
dan 5 maart.
H. Caeciliakerk:
2e dinsdag van de maand om 9.30 uur, dus
komende 12 februari en dan 12 maart.
H. Willibrorduskerk:
3e dinsdag van de maand om 9.30 uur, dus
komende 19 februari en dan 19 maart.
Christus Koningkerk:

 maandag en vrijdag om 9.00 uur en
 dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om
19.00 uur.

 zondag om 8.30 en 10.00 uur, na de Hoogmis is
het koffiedrinken in de pastorie.

Parochieberichten:
Overleden:
† Netty Teurlinckx – Sanders, 84 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
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Een warme kerst (slot)

Het is 15 december 2018 half zeven ’s avonds!
De combinatie van harde wind met een lage
temperatuur bezorgt de vele kinderen,
verzameld op het Pastoor Vekemansplein,
snotpinnekes onder hun neus. Hun ouders en
vele opa’s en oma’s hebben zich stevig
ingepakt om samen met hun (klein-)kinderen
de wandeltocht te gaan lopen, georganiseerd
door de werkgroep van DorpsVereniging Oerle:
KERST MEEMEKOAR.
We lopen samen door de nieuwe wijk van Oerle,
vergezeld door de Kerstman.
Deze heeft plaats genomen in een prachtige kar,
getrokken door een paard en omgeven door
prachtige kerstvrouwen. Er lopen ook mooie
rendieren bij. Volgens mij heeft de stalknecht niet
goed opgelet bij het maken van de keuze van de
rendieren die hij mee zou nemen. De ene is klein en
gedrongen en de andere lang en mager! Maar dat
mag de pret niet drukken. Via een schitterend
verlicht bospad lopen we samen naar de Brink in
Zandoerle. Daar staan allerlei kijkdozen opgesteld
voor de kinderen. Er is warme chocolademelk. Een
kwartet dwarsfluitblazers zorgt voor de kerstsfeer.
Geweldig om dan pas te zien met hoeveel mensen
we op pad zijn.
Honderden …..!
Na een korte rust vervolgt de route zich richting de
schuilhut van het Gilde. Daar aangekomen vallen we
in een ‘warm bad’ en worden we overladen met
gezellige muziek, heerlijke versnaperingen en een
grote groep enthousiaste vrijwilligers die ons op een
vriendelijke manier bedient. En dat alles
ondersteund door een muziekgezelschap dat een
mix speelt van kerst- en carnavalsmuziek. Toen we
later op de avond naar huis terug liepen, verwarmd
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

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

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

door een aantal glühweintjes zeiden we tegen elkaar
dat het een prachtige avond was. Het laat weer eens
zien wat voor een geweldig dorp Oerle is! Werkgroep
KERST MEEMEKOAR …….hartstikke bedankt!!
Op deze avond konden de Oerlenaren ook de
vragenlijst inleveren die in de Koers van november
en december 2018 was afgedrukt. De antwoorden
geven een beeld van wat de Oerlenaren vinden van
de leefbaarheid, veiligheid en de saamhorigheid in
hun straat en/of buurt. We hadden maar een paar
formulieren verwacht dus het aantal van bijna 60
formulieren was verrassend positief. Hieronder
vindt u een korte samenvatting van de gegeven
antwoorden:
BENT U TEVREDEN OVER DE LEEFBAARHEID IN
UW STRAAT?
Bijna alle antwoorden zijn hier positief tot zeer
positief!
Een tweetal redelijk en één negatief.
WAT ZOU MOETEN VERANDEREN OF WAT KAN
DE LEEFBAARHEID VERBETEREN?
Parkeerplaatsen realiseren bij de school.
Openingstijden horeca beperken.
Camera’s plaatsen op het dorpsplein om zodoende
toezicht te kunnen houden.
Verlichting bij Pastoor Vekemansplein aanpasbaar
maken (meer) voor het weekend.
Ski event op plein verplaatsen naar andere locatie.
Platanen moeten hoognodig gesnoeid worden.
WAT VINDT U VAN DE VEILIGHEID IN UW
STRAAT?
Hier kunnen we de antwoorden scheiden in twee
groepen. Diegenen die wonen in verkeersarme
straten zijn overwegend positief over hun veiligheid.
Men is tevreden over de buurtpreventie app en de
accurate manier waarop wordt gereageerd als er een
incident is geweest.
De andere groep, Oude Kerkstraat, Nieuwe
Kerkstraat, Sint Janstraat, hebben allen één grote
klacht en dat is VERKEERSVEILIGHEID!!
Het centrum van Oerle wordt vergeleken met een
racebaan. Je moet heel goed uitkijken bij het
oversteken van het dorpsplein!
Er zijn geen oversteekplaatsen in voornoemde
straten!

WAT KAN DE VEILIGHEID IN UW STRAAT
VERBETEREN OF VERSTERKEN?
 Rijroute voor auto’s op kerkplein met strepen
zichtbaar maken.
 Oversteekplaatsen maken op drukke
verkeerspunten.
 Plaatsen van snelheidscamera’s.
 Matrixborden die aangeven hoe hard men rijdt.
 Meer parkeerplaatsen bij de school.
 30 kilometer zones invoeren.
 Verkeersdrempels invoegen.
 Voetpad rondom kerkplein maken.
 Vaker blad verwijderen.
 Meer politietoezicht, vooral in de weekenden.
HOE IS DE SAAMHORIGHEID IN UW STRAAT?
Goed tot zeer goed geeft de meerderheid aan!
Een aantal straten geeft aan dat zij nog in een
groeiproces zitten (nieuwe straten).
Sommige straten vinden het gevoel van
saamhorigheid nog voor verbetering vatbaar.
IS ER IN UW STRAAT SPRAKE VAN ACTIEVE
BURENHULP?
Hier is maar één antwoord…….JA!!
WELKE ANDERE WENSEN HEEFT U NOG VOOR
UW STRAAT OF VOOR OERLE?
 Bankjes en tafels voor de bewoners van
Residentie ’t Stoom.
 Jeu de boules baan voor dezelfde bewoners.
 Kerk behouden voor multifunctioneel gebruik door
Oerlenaren.
 Buurt ‘de Berkt’ zou meer met Oerle kunnen
samen werken.
 Laat de vernieuwing vooral vanuit de bewoners
zelf komen.
 Winkelfunctie voor dagelijkse boodschappen.
 Geldautomaat behouden.
 Andere lantaarnpalen plaatsen in alle straten.
 Elektriciteitspunt maken bij ‘Oerse Hoop’.
 Zelf groen onderhoud doen tegen de vergoeding
die de gemeente nu betaalt aan derden.
 Buurtvereniging Oude Kerkstraat en omgeving
(opnieuw) opzetten.
Tot zover de samenvatting van de enquête
vragen.
Wij zijn blij met de respons op de enquête. We
dragen deze antwoorden over aan DorpsVereniging
Oerle. Het bestuur zal de reacties bundelen en
beoordelen welke zaken passen binnen de dorpsvisie
en behoren tot de taken van de DorpsVereniging.
Hierover zal de DorpsVereniging Oerle u informeren
tijdens de openbare vergaderingen en in de Koers.
Uiteraard een heel gezond en fijn 2019 toegewenst !

Valentijnsactie BIO

Aankondiging Valentijnsactie
korfbalvereniging BIO
Op 14 februari is het weer valentijnsdag!
Natuurlijk zullen de BIO-meiden, zoals elk jaar, weer
langs de deuren gaan met onze (inmiddels
beroemde) valentijnskoeken! Dit jaar kunt u ze
verwachten op dinsdag 12 februari vanaf 17.30 uur.
Met de opbrengst kunnen we leuke activiteiten
blijven doen én natuurlijk lekker blijven korfballen!

Lieve Oerlenaren, ook dit jaar hopen wij weer op
jullie steun! De koeken zijn heerlijk, dat weten jullie
inmiddels, dus sla lekker in en geef het koekhart
cadeau aan je valentijn of peuzel hem lekker zelf op
bij een kop warme chocomel...
Een valentijnskoek kost €1,80 per stuk en je krijgt
er 3 voor €5,-.
Oerle wordt steeds groter en wij gaan dan ook heel
hard ons best doen om dit jaar ook de nieuwe
Oerlenaren kennis te laten maken met onze koeken.
Mocht u nou buiten Oerle wonen en toch van onze
heerlijke koeken willen genieten, dan kunt u ze ook
bestellen via www.biokorfbal.nl. U kunt de koeken
dan op dinsdagavond 12 februari zelf op komen
halen en afrekenen in d’Ouw School in Oerle.
Alvast erg bedankt voor uw steun namens alle BIOleden!

Namens de werkgroep leefbaarheid van de
DorpsVereniging Oerle
Huub Stroeks
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Het interview

“Je gunt iemand een beter leven”
Vier jaar geleden begonnen de nieren van
Hennie Teurlincx achteruit te gaan. Omdat
dialyseren niet mogelijk was, koos ze voor
buikspoelen. In 2017 maakten Hennie en Joep
de keuze voor dominotransplantatie.
Door Ad Adriaans
Joep houdt zich als preparateur al 52 jaar bezig met
het opzetten van dieren. Hennie werkte in het
verleden voor een bruidsmodezaak en in een
bejaardenhuis. De thuiszorg was haar werkgever
toen ze klachten begon te krijgen. “Veel moe. Ik kon
niet meer goed vooruit.” Hennie herinnert zich de
klachten nog goed. Toen haar conditie verder
achteruitliep, bezocht ze de dokter. Uiteindelijk
belandde ze bij de nefroloog die vaststelde dat haar
nierfunctie achteruitging. “Nierproblemen zitten in
mijn familie. Mijn nieren waren aan het
verschrompelen. Beide nieren werkten nog maar
voor 18 tot 20%. Loopt dat terug naar 10 tot 15%,
dan moet je gaan dialyseren”, legt Hennie uit. De
nefroloog vroeg of er een donornier binnen de
familie beschikbaar was zodat ze het
spoelprogramma niet in zouden hoeven. Dat bleek
niet het geval. Joep: “Ze mocht er wel een van mij
hebben, maar onze bloedgroepen matchen niet.”

bloedspoeling mislukt drie keer omdat de aders van
Hennie te dun zijn. Opnieuw worden ze voor een
keuze gesteld. Het aanleggen van een kunstader, of
overstappen op buikspoeling. Het wordt
buikspoelen. 24 uur per dag bevindt zich dan
dialysevloeistof in de buikholte. De vloeistof wordt
via een katheter in de buikholte gebracht en neemt
afvalstoffen en overtollig vocht op. Na enkele uren is
de vloeistof verzadigd. Dan moet de vloeistof
ververst worden. Het wisselen moet dus een aantal
keren per dag gebeuren. De eerste drie maanden
spoelde Hennie overdag. Daarbij had zij steeds
anderhalve liter dialysevloeistof in haar buikholte.
Per vier weken kreeg ze dertig dozen vloeistof
thuisbezorgd. Na drie maanden ging ze ’s nachts
spoelen. “Je sluit jezelf aan op een apparaat van
22.00 tot ’s morgens 07.00 uur. Maar om 20.30 uur
starten we de machine al op. De vloeistof moet op
lichaamstemperatuur komen”, vertelt Joep. Drie jaar
lang lag Hennie elke nacht aan de machine. “Elke
dag moet je op tijd thuis zijn. Het is een behoorlijke
deuk in je sociale leven”, aldus het echtpaar. “Ook
sta je op een streng dieet. Je mag tijdens het
spoelen geen fruit en chocolade eten en je mag
maar heel weinig zout gebruiken.”

Buikspoeling
Dan volgen er gesprekken om een keuze te maken
tussen bloedspoeling en buikspoeling. “Je hebt dan
nog geen idee van de impact”, zegt Joep. De
operatie om een shunt aan te leggen voor

Joep en Hennie Teurlincx hebben na de
niertransplantatie bij Hennie hun vrijheid weer
terug.
Donornier
De nierfunctie bleef achteruitgaan. Op zeker
moment werkten ze nog maar voor 5%. Een gesprek
met de nefroloog volgde. Joep: “Je kunt niet
onbeperkt met buikspoelen doorgaan omdat het
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buikvlies aangetast kan worden. Omdat het qua
leeftijd en conditie nog mogelijk was, kwam het
gesprek weer op een donornier. We besloten voor
dominotransplantatie te gaan. Als je daarvoor kiest,
moet je zelf ook doneren”, legt Joep uit. Een
maandenlange periode van gesprekken en keuringen
volgde. Uiteindelijk kwam de goedkeuring. De
Nierstichting beschikt over een enorme databank.
De standaardtest om te kijken of donor en
ontvanger matchen was dertig jaar oud en niet
nauwkeurig genoeg. Sinds 2016 is er een databank
die de sleutel is tot een betere match.
Operatie
In september 2017 kreeg Hennie in Nijmegen een
nieuwe nier in haar lichaam bijgezet. Hennie: “De
operatie duurde ruim vier uur. Kort na de operatie
ging de nierfunctie van 5 naar 60%. Acht dagen heb
ik in het ziekenhuis gelegen.” Twee maanden later
doneerde Joep een van zijn nieren. “Eén dag van
tevoren moet je je melden. De volgende dag ben je
om 08.00 uur aan de beurt. De donor houdt de
beste nier zelf. Mocht ik later een nieuwe nier nodig
hebben, dan kom ik bovenaan de lijst omdat ik
gedoneerd heb.”
Controle
De 25 tot 30 tabletten die Hennie na de operatie
dagelijks moest slikken, zijn gaandeweg
teruggebracht tot een vijftal. Sinds oktober doet ze
op vrijdag vrijwilligerswerk bij Severinus en het gaat
elke dag beter met haar. Als haar conditie verder
toeneemt, wil ze het vrijwilligerswerk uitbouwen. Nu
moet Hennie nog één keer per jaar op controle in
Nijmegen en enkele keren per jaar in het MMC. In
principe mag ze weer alles eten. Joep heeft na de
operatie geen problemen ondervonden. “Ze
vertelden me dat het drie maanden zou duren
voordat je weer de oude bent. Dat moet je niet te
licht inschatten. Die drie maanden heb je echt
nodig.”

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

Ze zijn blij dat ze voor dominotransplantatie hebben
gekozen. “Je gunt iemand een beter leven. De
operatie geeft je je leven en vrijheid terug. Je kunt
weer op vakantie en eens een keer uit eten.” Ze
willen de nefroloog en het personeel van de
dialyseafdeling een groot compliment geven. “Het
zijn mensen met een roeping. Ze nemen de tijd voor
je en stellen je gerust”, besluit Joep.
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Miranda Vermaesen

Kruidkoek

Ingrediënten (voor 2 cakevormen)
500 gram zelfrijzend bakmeel
500 gram donkere basterdsuiker
6 theelepels speculaas en koekkruiden
3 eieren
3 eetlepels honing
300 ml water
Boter om in te vetten
oven
mixer of garde
twee cakevormen

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 160 graden.
2. Vet de twee cakevormen goed in.
3. Meng de bakmeel, donkere basterdsuiker en
koekkruiden door elkaar in een kom.
4. Voeg de eieren, honing en het water in een
andere kom bij elkaar.
5. Pak de mixer (of garde) en mix alle ingrediënten
tot een gladde massa.
6. Verdeel het mengsel over de twee cakevormen.
7. Zet de cakevormen in het midden van de
voorverwarmde oven.
8. Bak de kruidkoek in 50 min gaar. Controleer of
de kruidkoek gaar is met een satéprikker. Komt
de satéprikker niet droog uit de kruidkoek, laat
hem dan nog 5 minuten in de oven staan.
9. Laat de cakevormen goed afkoelen voordat je
de kruidkoek lost.
10. Geniet van de kruidkoek.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een ideaal
recept is om met kinderen te maken. Het was
vroeger bij ons thuis favoriet om te maken als we
een feestje hadden. Het is lekker en het recept kan
niet misgaan.
Ik wil de pollepel doorgeven aan:
Ester Hogendoorn
Ik kies voor deze persoon omdat ze samen met haar
partner naast ons is komen wonen. Toen we het
over de nieuwe keuken hadden, vertelde ze dat ze
uit keek naar de ruimte die ze zou krijgen om
te koken. Ik ben benieuwd met welk heerlijk
recept ze gaat komen.
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Kerstcrypto 2018

Oplossing Anagram Boergondisch Oers
Travels 2018

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

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

Oplossing Anagram BO

Kosters wonen anders tegenover de kerk (7)
Verblijfplaats aan de Wintelresedijk waar men
riep om een woning (9)
Een loopbeest dat Rudolph heet (7)
Een loopje met de feestdagen in Oers (14)
Is de gebruikswaarde van een buurt geschikt om
in te wonen? (12)
De os en de ezel stonden erbij toen hij een
christelijk feest jatte (9)
Gereserveerd kapitaal van de pastoor vraagt om
inlevering kleding (13)
Lied van Willeke Alberti leidt tot niet alleen leven
(8)
Kerstversiering die destijds een gulden kostte
(4)
Overkoepelend orgaan dat kleine steden bundelt
(15)
Variant op noaberschap is ook bijstand verlenen
aan mensen die naast je wonen (9)
Deze kruidenlikeur geeft een schitterend
Kempisch dorp een berg houvast (5,4)
Krijgen kinderen die zich aanmelden een ticket
om naar Cis de Kapper te gaan? (9)

Hieronder de oplossing van het anagram
Boergondisch Oers Travels uit de Koers van Oers,
nummer 11, december 2018, pagina 24:
1. Corne Kelders
2. Harrie RenDers
3. Rene van der Mierden
4. Ger vaN de Wiel
5. Marja HuijBers
6. Erwin VeroUden
7. Adrienne van de VoRst
8. Corine Goossens
9. Adrie Ham
10. Mieke van Campen
11. WIm Luijkx
12. AniTa Sanders
13. Frans LoYen
Van boven naar beneden lees je : Edinburgh City

Alaaf in 2019!!

Carnaval vieren bij
Dorpscentrum ”d’Ouw School”
Zaterdag 2 Maart 2019!!
Familie optocht
Aansluitend bal en
prijsuitreiking
Zondag 3 Maart 2019 !
Koude neuzen bal.
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Save the date(s)!
24 en 25 mei 2019 Boergondisch Oers:
Save the date

7 april
Oerse braderie
We gaan weer voor:
- Zonnig weer
- Spektakel
- Vermaak
- Muziek drank en eten
Kortom een dag die je niet wil
missen!
Tiener Comité Oerle

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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BIO 70 jaar!

In 2019 bestaat BIO alweer 70 jaar en dit moet
natuurlijk gevierd worden!!
De datum staat inmiddels vast op zaterdag 22
juni, dus zet hem snel in je agenda en dan gaan wij
er samen een geweldige dag van maken!
Wij trappen de dag om 13.00 uur af met een
gezellige zeskamp voor jong en oud. Het team zou
uit 6-8 personen moeten bestaan (kinderen v.a. 3
jaar), dus begin je team maar alvast samen te
stellen (inschrijfformulier volgt nog).
Aansluitend aan de prijsuitreiking van de zeskamp is
er vanaf 16.30 uur een heerlijke BBQ en terwijl de
volwassenen nog aan het genieten zijn van de BBQ,
kunnen de kinderen vanaf 17.30 uur uit hun bol
gaan op de dansvloer bij de kinderdisco.
Rond 19.30 uur is de kinderdisco afgelopen en
kunnen de volwassenen zich gaan klaarmaken voor

een super feestavond en we gaan “back to the 50’s”,
de tijd waar het bij BIO allemaal begon. Tijdens de
feestavond, die losbarst om 20.30 uur, gaan wij
jullie hersens eerst even flink laten kraken met een
leuke pubquiz. En daarna gaat de dansvloer open en
kunnen de voetjes van de vloer!
Hopelijk tot dan! Let’s rock & roll !!
BIO Feestcommissie
Charlotte van den Boomen, Caroline Daniels &
Marieke van der Wijst
(Vragen en/of opmerkingen zijn altijd welkom, graag
via BIO70jaar@outlook.com)
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Omwonende onderzoek

Onderzoek omwonenden over
Eindhoven Airport
In de maanden december en januari wordt aan
ruim 1.000 omwonenden in de Brainport regio,
waaronder bewoners, expats, studenten en
(MKB) ondernemers, gevraagd mee te werken
aan een onafhankelijk onderzoek over
Eindhoven Airport. Het onderzoek wordt door
middel van straatinterviews, via internet en
per telefoon door het onderzoeksbureau
Motivaction uitgevoerd.
Meer inzicht
Het onderzoek moet meer inzicht geven in de
ideeën, gevoelens en verwachtingen van de
genoemde omwonenden over Eindhoven Airport en
de eventuele verdere ontwikkeling daarvan. Door dit
inzicht kan Eindhoven Airport de communicatie beter
afstemmen, als ook op welke wijze men betrokken
en geïnformeerd wil worden.
Dialoog en community
Eindhoven Airport wil graag in gesprek zijn met haar
omgeving en streeft naar grote benaderbaarheid. Uit
de Masterclass Redesigning Eindhoven air traffic
bleek dat er bij omwonenden behoefte is om goed
geïnformeerd te worden en ook betrokken te worden
bij de luchthaven. Het komende onderzoek heeft dat
als doel. Ook wordt onderzocht hoe via een online
community, bijvoorbeeld een uitgebreide ‘buurtapp’,
informatie gedeeld kan worden.
Wanneer resultaten?
De resultaten van het onderzoek worden medio
maart 2019 verwacht en worden meegenomen in de
Proefcasus Eindhoven Airport. De uitkomsten zijn
dan te vinden op de website:
https://proefcasus-eindhovenairport.nl/
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Wat is Proefcasus Eindhoven Airport?
Op verzoek van minister van Infrastructuur & Milieu,
Cora van Nieuwenhuizen, onderzoekt voormalig
staatssecretaris Pieter van Geel, aan de hand van
'proefcasus' de wenselijke en realistische
perspectieven van Airport Eindhoven voor na 2019.
Pieter van Geel gaat hiervoor in gesprekken met de
omgeving en diverse betrokken organisaties na, hoe
een evenwicht te vinden is tussen economische
belangen en een leefbare omgeving. Samen met
diverse onderzoeken, waaronder deze enquête, zal
het de grondslag zijn onder zijn advies aan de
minister over de ontwikkeling van Eindhoven
Airport. Daarnaast doet Pieter van Geel een voorstel
voor overleg-en participatiestructuur met
omwonenden en betrokken organisaties van de
luchthaven.
Meer informatie over de proefcasus is te lezen op
https://proefcasus-eindhovenairport.nl/

Ouw (k)oers

Koers van Oers
Jaargang 14, januari 1982

SNERT
Velen zullen zich op 9 januari
’s morgens hebben afgevraagd,
wat er nu met de snerttocht
zou gebeuren. Kan hij nu wel
doorgaan met al die sneeuw,
die net in de nacht tevoren in
grote hoeveelheden gevallen
was. Ikzelf was ook zeer
bevreesd. Zou die tocht nu niet
gelopen kunnen worden? Er
waren niet veel andere
mogelijkheden. De volgende
zaterdagavonden waren al bezet door andere
aktiviteiten, die het doorgaan van de snertocht erg
zouden bemoeilijken. Er zat niets anders op, dan de
tocht met een paar man ’s middags een keer te
lopen, om te zien of het kon. Wat een genot werd
dat. De sneeuw had de omgeving omgetoverd in een
schittterd winterlandschap.
De tocht was niet al te lang (ongeveer 6 km) en dat
kwam deze keer erg goed uit. De strenge kou
hoefde geen reden te zijn om thuis te blijven, want
het grootste deel van de tocht liep door of langs
bossen, die de wind tegenhielden. Ondanks ons
genot van ’s middags waren we toch bang dat er
’s avonds weinig mensen zouden komen opdagen.
De Oerlese mensen waren echter niet zo bang voor
de sneeuw, als wij bang waren, dat zij bang zouden
zijn. 124 Dapperen, verdeeld over 41 groepen,
lieten zich inschrijven. Zij liepen via de St. Janstraat
langs de K.I. naar de volkstuintjes in de bossen
daarachter. Hier was de eerste post. Men moest het
gewicht raden van een emmer, gevuld met water.
Om het een beetje moeilijker te maken, was er ook
een gewicht in de emmer gezet. Het geheel woog
precies 19 kg. en 750 gram. Daarna liep men naar
Zandoerle, over het Toterfout en de Grote Vliet. Hier

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

moesten ze opletten, want na een paar honderd
meter op de Grote Vliet moesten ze rechtsaf een
zandpad in. Deze (onbekende?) zandpad was wat
moeilijk te zien. In die pad was de tweede post. In
een potje zaten een aantal (825) bonen (of
erwten?). Daarna verder lopend, kwam men net
voor het Vlutterke weer op de verharde weg.
Op het Vlutterke was er koffie en warme
chocolademelk. Tijdens de koffie kreeg men
10 vragen op te lossen in ongeveer een kwartier.
Deze vragen gingen over sportmensen, politici,
doordenkertjes, emblemen, afkortingen, goud,
musici, lichaamsdelen, appels en een nachtwaker.
Na het Vlutterke kwam men nog 1 opdracht tegen,
namelijk achter het Vlutterke op de splitsing
Winteresedijk/Hoogeind. Daar moest men de lengte
van een gedeeltelijk uitgeschoven telescoopmaat
schatten. De goede lengte was 4.35 m. Na deze post
ging men via de Heikantsebaan en de Paleisstraat
terug naar het gemeenschapshuis. Daar kreeg men
een heerlijk bord snert. Om 11 uur kwam de
prijsuitreiking. Men kon voor iedere opdracht 100
punten behalen, dus maximaal 400 punten.
De 1ste prijswinnaar was: groep no. 31 van Janine
van Kampen met 294 punten. Ook hadden we nog
een poedelprijs en die kwam op naam van groep
nummer 7 van Jo van Doorn.
Tot slot wil ik iedereen die meedeed of meehielp,
bedanken, want dankzij hen is de tocht grandioos
geslaagd.

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998
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Grafmonument aan Hoogeind
“Zoiets verwacht je niet op deze
plaats”
In het buitengebied van Oerle, waar het
Hoogeind en de Wintelrsedijk bij elkaar komen,
staat onder twee hoge eiken al jaren een
bijzonder monument. Een oude grafzerk, met
daarop de naam van Jan Faasen. Daaronder
het jaartal 1930. De laatste twee cijfers van
het jaartal daarachter waren tot voor kort nog
opengelaten. Daaronder nog de raadselachtige
zin: Nu voor later.
Door Ad Adriaans

Kinderen Faasen
“Zoiets verwacht je niet op deze plaats”, zegt Ronny
Faasen (48). De oud-Veldhovenaar is sinds enige
tijd de eigenaar van het 4.600 meter grote perceel
waarop voornamelijk kerstbomen staan. Toen zijn
vader Jan Faasen (85) tientallen jaren geleden de
lap grond kocht was het nog landbouwgrond.
“Vroeger gingen we hier vaak heen met het gezin.
Vader werkte op het land, en zijn kinderen speelden
er. Mijn vader zette er kerstbomen op voor de
handel.”
Monument
Jan Faasen stond in Veldhoven-Dorp, waar hij
woonde, bekend onder de naam Jan van Nolleke de
koster. Bijna veertig jaar werkte hij als
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meteropnemer voor de Pnem. Daarnaast was hij een
verwoed verzamelaar van spullen. “Betonpalen,
fietsen, oliekachels, kasten en spullen uit de Tweede
Wereldoorlog. Hij kon niets weggooien”, weet zoon
Ronny. Nadat zijn vader een stuk grond moest
afstaan voor de aanleg van de Kempenbaan, bracht
hij wat spullen over naar zijn land op ’t Hoogeind.
Zo is het monument ontstaan. Jan wist dat hij er
niet begraven mocht worden als het zover is. Ronny:
“Het is ook geen grafmonument. Wij zien het als een
herkenningspunt. Hier heeft hij altijd voor ons
gewerkt waardoor hij ons onder meer een goede
opleiding kon laten volgen.”
Levenslessen
De locatie aan het Hoogeind is een oase van rust die
slechts af en toe wordt verstoord door een
overvliegend vliegtuig of een toevallige passant. “Als
ik hier aan het werk ben, staan wandelaars vaak
even stil bij het monument. Ze willen dan weten wie
Jan Faasen is en wat het monument betekent.” De
zin ‘Nu voor later’ was zijn lijfspreuk. “Zijn
levenslessen wil hij doorgeven aan zijn drie
kinderen. Hiermee wil hij zeggen: je moet nu zorgen
voor later, want later kan het niet meer.” Nol
Faasen, de vader van Jan, was vroeger koster. Van
hem leerde Jan hoe je letters en cijfers in grafzerken
moet beitelen en deze moet schilderen. De techniek
is afhankelijk van de steensoort. Op zijn beurt heeft
Jan de kennis weer overgedragen aan zijn zoon
Ronny.
Mijlpaal
Op 16 november 2017 overleed Jan Faasen op 86jarige leeftijd. ‘Misschien wil een van mijn kinderen
later mijn sterfjaar in het monument beitelen’, zei
hij tien jaar geleden in een interview in het
Eindhovens Dagblad. Zaterdag 29 december 2018
was het zover. ,,Dit is een mooie mijlpaal”, zegt
Ronny die met hamer en beitel het sterfjaar in de
steen hakt. Terwijl zoon Aad uit Oerle het moment
opluistert met het ontkurken van een fles
champagne gaat dochter Ine rond met
worstenbrood. ,,Vader was vroeger een tijdlang
bakker. Met kerstmis bakte hij altijd
worstenbroodjes voor de hele familie.” Begraven ligt
vader Faasen hier niet, want dat mag niet. ,,Hij is
begraven op het parochiekerkhof in Veldhoven-Dorp.
Zeker twintig jaar maakte hij er deel uit van de
schoffelclub die het kerkhof bijhield”, vertelt Aad.

Herinneringen
De plek aan het Hoogeind is bijzonder voor de drie
nazaten. ,,De plek brengt veel herinneringen boven
over hoe onze vader was en hoe hij dacht over
dingen”, zegt Ine die tegenwoordig in Bergeijk
woont. ,,Philips heeft overal zijn naam op gezet, dus
waarom zou ik dat niet mogen?”, zei hij ooit. Samen
met zijn broer Jac verkocht Jan zo’n 25 jaar
kerstbomen in het Citycentrum. Dat was niet altijd
een vetpot, weet Ronny. ,,In de jaren tachtig was
het aanbod te groot. De bomen gingen weg voor een
rijksdaalder.” Tien jaar lang liet het Golden
Tuliphotel in Geldrop haar goede relaties aan het
Hoogeind een kerstboom uitzoeken. ,,Dat was altijd
een feestje. Op een zaterdag kwamen honderd
relaties met aanhang naar hier. Het hotel regelde
een goede catering, een kerstman en een koor. Wat
aan eten overbleef, namen wij mee naar huis. Tot
Pasen aten we nog kerstbrood”, smult Ronny nog
na.
Jarenlang was het bosje een rustpunt voor vader
Faasen. Hij deed er wat onderhoud, buurtte wat met
passanten en deed er een dutje in zijn auto. Hoe
zien de kinderen de toekomst van het perceel nu
hun vader er niet meer is? ,,Het zal wel een bos
blijven”, denk Ronny. Ine heeft er in elk geval al een
kerstboom voor volgend jaar uitgezocht.

Oplossing kerst crypto

Oplossing Crypto Kerst Meemekoar
2018 (van pagina 13)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

StroEks
GildEhuis
ReNdier
KerstWandeling
LeefbaArheid
KeRststal
VekeMansfonds
SamEnzijn
PieK
DorpsvEreniging
BuRenhulp
OerSe Hoop
KnipkaarT

Kerstman met winnares
Jo ten Have.

Van boven naar beneden lees je: Een Warme Kerst
Onder de goede inzenders werd geloot en was Jo ten
Have de gelukkige die met een mooi kerststuk
(gemaakt door Groen en Keurig) naar huis ging.

Bedankt
Kerst Meemekoar 2018
In het verslag van Huub Stroeks in deze koers, kunt
u lezen dat de avond op 15 december succesvol is
verlopen met een prima opkomst en een mooie
locatie.
We willen hiervoor iedereen bedanken die hier aan
mee heeft gewerkt. Dus bedankt Groen en Keurig,
Boergondisch Oers, Nieuwe Levenskracht,
Vekemansfonds, Gilde st Jan, TCO,
Carnavalsvereniging Oers is Gezellig, Koers van
Oers, Klein Bandje, het samengestelde zangkoor,
Lucie v Eeden met haar leerlingen, Zorgboerderij ten
Have, buurtvereniging Zandoerle, de
verkeersregelaars, Bewoners Oerle-Zuid,
Dorpsvereniging Oerle en natuurlijk de deelnemers
zelf.
Hopelijk kunnen we bij de volgende editie weer op
jullie rekenen!
Voor iedereen een heel gezond en gelukkig 2019.
Zie voor foto's binnenzijde kaft en op www.oerle.info
Werkgroep Kerst Meemekoar:
René vd Mierden,
Wil Jacobs,
Dirk Goossens,
Baukje Sweegers,
Joost Vierling,
Ine Loijen.
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DVO bij de Arbeidsvitaminen

DorpsVereniging Oerle bij de
Arbeidsvitaminen
Ook dit jaar wilde het bestuur van de
DorpsVereniging Oerle haar leden een warme
kerst/nieuwjaarsgroet brengen. We waren het
er als bestuur heel snel over eens dat het iets
moest zijn wat verbroedert en wat verbroedert
er meer dan muziek.
Dus werden door onze bestuursleden vlijtig lijstjes
opgemaakt met daarin hun grote favorieten. Deze
werden door het dagelijks bestuur langs elkaar
gelegd en alle overeenkomsten gefilterd. Daarna
werd er vakkundig beoordeeld welke nummers de
beste waren uit eenieders lijst.
Zo werden er, volgens de regels
van de arbeidsvitaminen,
15 platen geselecteerd en daarna
ingestuurd naar radio 5. Als
bestuur waren we behoorlijk in de
nopjes met "onze lijst", maar nu
moesten we nog geselecteerd worden door de
makers van de arbeidsvitaminen.
Net voor de kerst kwam het verlossende antwoord
dat er op 27 december een selectie van onze lijst
gedraaid zou gaan worden. Oers op de landelijke
radio !!!

Naast Elvis kan de Man in Black natuurlijk ook niet
ontbreken en werd Johnny Cash's "I walk the line"
toegevoegd. Verder vielen The Doors, "Light my
fire", "Radar love" van de Golden Earring en "Black"
van Pearl Jam bij meerdere bestuursleden in de
smaak.
Een ijzersterk pleidooi werd gehouden voor Choo
choo mama van Ten Years After en voor het
repertoire van Neil Young. Met name voor het
nummer "Heart of Gold", welke als eerste gedraaid
werd toen er gestart werd met de ingezonden
lijsten.
Op de voet gevolgd door "When I'm sixtyfour" van
de Beatles en het diepzinnige "Dance with me to the
end of love" van Leonard Cohen. Welke alledrie
kwamen uit onze koker net als Rowwen Heze's "Het
is een kwestie van geduld", al hopen we nog altijd
dat heel Holland "Brabants" gaat praten.

Nu bent u wellicht heel nieuwsgierig geworden welke
15 platen er door ons aangevraagd waren.

Dacht u ook even terug aan het Radio 1 programma
"Met het oog op morgen" toen u Reinhard Mey zijn
"Gute Nacht Freunde" hoorde ?
Natuurlijk kon ook ABBA in onze lijst niet ontbreken
met "The winner takes it all".

Elvis Presley blijkt (zoals het hoort) de grote favoriet
te zijn. Vier van de zeven bestuursleden hadden
tenminste één nummer van the King in hun lijst.
Over welk nummer uit zijn grote oeuvre het moest
zijn, liepen de meningen wel uiteen. Uiteindelijk viel
de keuze op "in the Ghetto".

Helaas hebben Elvis Costello met "She", Boudewijn
de Groot met "Welterusten mijnheer de President"
en the Pogues & Kirsty Maccoll met "A Fairytale of
New York", de uitzending ook niet gehaald. De laatst
genoemde misschien wel omdat die voor de
kerstdagen al grijs gedraaid was.
Wij hopen dat u net zo heeft genoten van onze
arbeidsvitaminen als wij dat hebben gedaan. We
hebben van een aantal leden al leuke reacties
ontvangen. Zelfs vanuit Doetichem kwam er een
berichtje van een oud Oerlenaar !!!
Mocht u de uitzending hebben gemist of nog een
keertje terug willen horen, via
www.nporadio5.nl/arbeidsvitaminen kunt u de
uitzending terugluisteren.
Moniek van den Wildenberg,
Secretaris Dorpsvereniging Oerle
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Vogels van Veldhoven
Vogels van Veldhoven in
3 wandelingen
Ik zal me eerst even
voorstellen. Ik heet
Robbert van Hiele, woon
op het Schoor in
Veldhoven en ik kijk al
mijn hele leven naar
vogels. Tijdens dat
vogelleven ben ik
reisleider van
wandelreizen geweest
en leraar biologie op een
middelbare school. Sinds
ik, samen met mijn
vrouw, gestopt ben met
werken om meer te
kunnen reizen heb ik
ook veel meer tijd gekregen om me nog meer in de
vogelwereld onder te dompelen. En heb ik tijd
gevonden om mijn, voorlopig, eerste vogelboek te
schrijven: Vogels van Veldhoven in 3 wandelingen.
In het boekje staan zelfgetekende kaartjes en
routebeschrijvingen van de Genderwandeling, de
Kinderboerderijwandeling en de Habrakenwandeling.
Maar ja, als het alleen maar om de wandelingen
ging zou de titel wel gek gekozen zijn. Dus het gaat
er om: op welke plekken kun je welke vogelsoorten
verwachten en tijdens welk seizoen. En vervolgens
bespreek ik alle vogels (het zijn er in totaal 71,
allemaal door mij op de 3 wandelingen gezien
tijdens een jaar) middels een korte, persoonlijke
beschrijving en een fraaie aquarel gemaakt door
mijn zoon. En mijn schoondochter heeft de lay-out
verzorgd en Dennis Veenbrink van tafeltennisclub
TTV Veldhoven en van burodv heeft het boekje voor
een zacht prijsje gedrukt. En nu ligt dit boekje met
maar liefst 185 pagina's, waar ik zelf erg trots op
ben, bij de Bruna en de Primera voor €12,95. Alle
winst die ik maak gaat naar de Vogelbescherming,
de vogels hebben het harder nodig dan ik.
Het mooie van de meeste vogelboeken, trouwens, is
dat er zo enorm veel vogels in staan en de

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

tekeningen of foto's zo prachtig zijn. Het nadeel is
dan gelijk dat je als beginnende vogelaar vaak niet
weet waar in het boek te beginnen om jouw
waargenomen vogel op te zoeken. Soms kom je dan
op soorten terecht die er wel heel veel op lijken
maar waarvan doorgewinterde vogelaars gelijk
zeggen dat die het onmogelijk kan zijn. Omdat het
jaargetijde niet klopt of omdat die soort in Zweden
voorkomt en niet in Veldhoven. Dan is mijn boekje
handig. Het is iets minder een klassiek
herkenningsboek alhoewel het wel heel veel
herkenningstips geeft.
Het grote pluspunt is vooral dat het alleen maar
ingaat op die soorten die je ook echt op die
3 wandelingen zult kunnen zien. En ik vergelijk ze
met andere soorten die er wel wat op lijken en die je
ook in Veldhoven zou kunnen vinden. Enkele soorten
die ik bespreek zijn de heel veel voorkomende maar
erg onbekende heggenmus (niet te verwarren met
de huismus of de ringmus), de tjiftjaf, de
kraanvogel, de grote gele kwikstaart, de putter, de
roodborsttapuit, de groenling, de kramsvogel, de
zanglijster en de sperwer, om er eens 10 te noemen
die ik gedurende een jaar heb gezien. Ongelooflijk
hè, gewoon in of boven Veldhoven.
En dan als laatste: mijn boek is voor alle mensen
bedoeld die regelmatig vogels kijken of dat wel wat
meer zouden willen doen. Vogels kijken en wandelen
zijn trouwens 2 totaal verschillende dingen. Als je
wat wandelt en dan hoopt dat je alle vogels wel
even zult zien zal het een grote teleurstelling
worden. Daarom geef ik veel tips over allerlei
attributen (bv. een goede verrekijker) en
eigenschappen (bv. geduld) die je nodig hebt om
goed vogels te kunnen waarnemen en als je mijn
13-punten-plan netjes volgt dan heb je na verloop
van tijd kans om ook wat zeldzamere en schuwere
vogels te zien te krijgen. En wie weet, verandert het
jouw leven net zo als het dat van mij heeft
veranderd.
En heb je nog een vraag voor mij, mail me op
rvanhiele@telfort.nl.
Vogelgroeten van Robbert van Hiele
"Als je niet kijkt, kun je niks zien"
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Oerle-Zuid nadert langzaam maar zeker haar
voltooiing. De eerste bewoners vonden er al
weer enkele jaren geleden hun thuis, terwijl er
nog steeds nieuwe bewoners bij komen. In
deze nieuwbrief kijken we terug op het
voorbije jaar. Ook geven we een doorkijk naar
de laatste activiteiten die nog gaan
plaatsvinden.
Winterklaar
Het winterseizoen is
officieel begonnen.
Ondanks alle drukke
bouwactiviteiten
worden woningen en
daardoor ook
straten soms later
opgeleverd dan
aanvankelijk gepland. Met onderstaande
maatregelen doen we ons best om de hinder en
overlast voor de bewoners van Oerle-Zuid tijdens de
komende wintermaanden tot een minimum te
beperken.
De bouwwegen zijn geïnspecteerd. Daar waar
mogelijk zullen kuilen worden gedicht, straten
geveegd en het hemelwaterriool schoongemaakt.
Stand van zaken woningen en straten
In 2018 zijn veel woningen van zowel particuliere
bouwers als projectmatige bouwers opgeleverd en in
gebruik genomen. De laatste kavels zijn verkocht of
in optie. De huidige stand van zaken is als volgt:
Daar waar vroeger de melkfabriek en het Kl-gebouw
stonden - hoek St. Janstraat en Brandrood - heeft
Woningbouwvereniging 'thuis Residentie't Stoom
gebouwd, met daarin 38 sociale huurwoningen voor
mensen met een zorgbehoefte. De bewoners van de
groepswoningen van Severinus en Archipel konden
dit najaar hun nieuwe huis betrekken. In het
gezondheidscentrum zijn inmiddels huisarts
Houppermans, de Heikant Fysiotherapie, Bakkerij
Severinus en Zuidzorg te vinden.
Kerckhoeve, een project van Land's-Heeren, nadert
zijn voltooiing. De woningen aan de Zwartbont
waren al eerder bewoond, dit najaar-zijn ook de
laatste woningen aan de Lakenvelder en de
Brandrood opgeleverd. Het appartementengebouw
Ter Lijnden aan de Witrik zal nog voor de kerst in
gebruik worden genomen door haar nieuwe
bewoners. De zelfbouwkavels zijn allemaal
uitgegeven en de particuliere woningen in het
oostelijke deel van Oerle-Zuid zijn, op een
uitzondering na, klaar en bewoond.
In opdracht van de gemeente is aannemer Van der
Zanden hier na de zomer gestart met het inrichten
van de straten Boswegje, Zwartbont en Lakenvelder.
De bedoeling is om de Brandrood en de Witrik nog in
2018 af te ronden.
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In 2016 en 2017 werden de woningen van CPOOerle en Bogaerdhoeve al opgeleverd. De Actus,
Vicus en Sella en een gedeelte van Fossa en
Zittardsestraat waren al bewoond. Hier werd al in
2017 de bestrating, verlichting en dergelijke
aangelegd. Nu ook de meeste woningen aan de
Fossa, Mansus en Amfora klaar zijn, wil de
aannemer daar zo snel mogelijk na de winterperiode
aan de slag met het aanleggen van de straat,
parkeerstroken, trottoirs en de straatverlichting. In
de laatste fase van Oerle-Zuid wordt nu nog volop
gebouwd. Alle kavels zijn verkocht op één na. De
meeste particuliere woningen worden al gebouwd of
zijn ver in de voorbereiding. De CPO-ers aan de
Amfora wonen inmiddels in hun woning, net als de
meeste senioren in hun bungalows van het plan De
Vrijheyt, het project van Brabants Wonen. Naar
verwachting zijn de laatste particuliere woningen en
de parklofts van De Vrijheyt in het voorjaar van
2019 klaar. Dan kan de aannemer de laatste
werkzaamheden aan de Zittardsestraat tot de
rotonde rond de zomer van 2019 afronden.
Planning straataanleg
In onderstaande plattegrond maken we de planning
voor het aanleggen/inrichten van de straten
inzichtelijk.
2

1

3

Dolium

Bewonersinformatie Oerle-Zuid

4
5

1. Brandrood, Lakenvelder en Witrik gereed eind
2018
2. Fossa en Zandoerleseweg gereed voorjaar 2019
3. Mansus en Amfora gereed voorjaar 2O19
4. Dolium gereed zomer 2019
5. Zittardsestraat gereed zomer 2O19

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

fractie@cda-veldhoven.nl

De Rain(a)Way tegels aan de Vicus/Actus zijn
niet alleen een mooie oplossing voor de opvang
van regenwater, maar ook een leuke
spelaanleiding voor kinderen.
Groen en spelen
Langs de meeste straten worden nog dit
plantseizoen - dat loopt tot april 2019 - de bermen
ingericht met groen en bomen. De laatste bomen en
struiken zullen worden geplant in het najaar van
2019.
Voor de inrichting van de speelplekken in Oerle-Zuid
zijn we al enige tijd met de bewoners in gesprek. De
plannen zijn bijna klaar. De speelplekken in het
park, aan de Witrik en aan de Fossa worden in het
voorjaar van 2019 ingericht, net zoals de verharding
van wandel- en fietspaden in het park. De laatste
speelplek, aan het Dolium, volgt in het najaar van
2019.
Van bouwplaats naar woonomgeving
Bijna klaar.... !
In de loop van 2019 rondt de aannemer zijn
werkzaamheden af en is Oerle-Zuid, het eerste grote
project in de wijk Zilverackers, af. We bedanken alle
bewoners en toekomstige bewoners voor hun
betrokkenheid en we wensen u vooral veel
woonplezier in dit mooie nieuwe stukje Veldhoven.
Met uw vragen over onderwerpen zoals
afvalinzameling, groenonderhoud, straatverlichting,
parkeren, handhaving, en dergelijke kunt u net als
alle andere inwoners bij onze organisatie terecht.
Algemene informatie over diverse onderwerpen
vindt u op www.veldhoven.nl. En met specifieke,
persoonlijk vragen kunt u altijd bij ons terecht via
verschillende kanalen:
 Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl
 Bel ons KlantContactCentrum via
telefoonnummer 14 040.
Verder informeren we u over wat er speelt in
Veldhoven via het gemeentenieuws in het
Veldhovens Weekblad. U kunt ons ook actief volgen
via Facebook en Twitter.
Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar
gemeente@veldhoven.nl met in de onderwerpregel
'Oerle-Zuid'. Vermeld in uw bericht uw naam, adres
en telefoonnummer zodat wij met u contact kunnen
opnemen.
Bellen mag ook, via telefoonnummer 14 040.
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Het Sinterklaas verhaal

Beste Oerlenaren,
We willen jullie graag vertellen hoe het
Sinterklaas en zijn pieten dit jaar is vergaan in
Oerle...

Op 18 november hebben we in d’Ouw School kunnen
zien dat Piet Kees zich klaar ging maken voor de
Pieten Olympische Spelen. Hij heeft samen met de
kinderen geoefend in opdrukken, handje drukken en
touwtje springen.
We zijn er
achter gekomen
dat er veel
kinderen aan
sport doen!
Zoals de
meiden van
Dédé die samen
een mooi
optreden
hebben verzorgd. Ook was er de danspiet die ons
een gezellig dansje heeft geleerd! Piet Lian had het
zwaar. Ze wilde aan alle oefeningen mee doen maar
ze was toch steeds zo moe. Het lukte haar gewoon
niet... daarom mocht ze even met Sinterklaas
praten en vertelde ze dat ze zo erg van pepernoten
met augurkjes hield. Sinterklaas gaf haar het advies
om maar eens samen met Piet Kees naar de dokter
te gaan. Voor wie dit niet weet Piet Kees en Piet Lian
zijn 2 jaar geleden tijdens het sinterklaasfeest in
Oerle getrouwd.
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Het sinterklaasverhaal van
Oerle ging verder op de
basisschool, waar de kinderen
een brief kregen van Piet Lian
dat ze bij de dokter was
geweest. Die haar toch
zomaar vertelde dat ze in
verwachting was van een
baby pietje! Het zou helemaal
niet meer lang gaan duren
voor de baby ging komen...
Daarop volgde een week later
het geboortekaartje, baby
Carlos was geboren!
Op 5 december zou Carlos mee naar school komen
daarom hadden de kinderen een wiegje
klaargemaakt en flink geknutseld en getekend voor
de kleine Carlos. Helaas kwam Sinterklaas alleen
met maar 2 zwarte pieten op school aan. Hij had
vervelend nieuws: Piet Lian en Carlos waren nog in
het ziekenhuis. Sinterklaas had het slechte nieuws
nog maar net verteld of de kinderen hoorde een
ambulance aankomen! En wie zaten daarin?
Natuurlijk Kees en Lian! Maar helaas zonder Carlos
die moest nog
even in het
ziekenhuis
blijven... ze
hadden wel
een mooie foto
van hem mee
genomen.
Alles was goed gekomen dus het sinterklaasfeest op
school kon beginnen!!
Wij bedanken iedereen heel hartelijk die er aan
heeft bijgedragen om het Sinterklaasfeest weer zo
leuk te maken!
Groeten van het
Sinterklaascomité!

Geschiedenis basisschool

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Tim Spitters,
Birgit Snelders, Owen Smulders, Guus Kemp, Yente
Lodewijks, Sanne Kelders.

Vuurwerk!
Het is nu eind december
en over een paar dagen is
het Oud en Nieuw. Dan
mag er weer vuurwerk
afgestoken worden.
Vuurwerk
kan wel heel
mooi zijn
maar ook heel gevaarlijk. Dus pas
op!
Je hebt verschillende soorten
vuurwerk zoals knalvuurwerk en siervuurwerk en je
hebt kindervuurwerk. Kindervuurwerk mag je heel
het jaar afsteken. Het andere vuurwerk alleen op 31
december en 1 januari.
In welk land staken ze het eerst vuurwerk af?
(* Zie antwoord hieronder)

Ik ga wat vertellen over
de geschiedenis van de
basisschool in Oerle de
St. Jan Baptist.
Het schoolgebouw hoorde
oorspronkelijk bij het
gebouw van het pensionaat
van de Zusters van Liefde uit
1854, waar zij een bijzondere meisjesschool
begonnen aan de Oude Kerkstraat.
In 1921 werden de bijzondere en openbare scholen
door de wet gelijk gesteld en werd in 1929 de toen
openbare jongensschool een Rooms Katholieke
jongensschool. Jarenlang kregen de jongens les op
de St. Jan Baptist en de meisjes kregen les in het
klooster.
In 1968 werd de meisjesschool opgeheven en de
jongensschool gemengd en zaten ze in het gebouw
aan de Oude Kerkstraat. Bij een brand in 1971 ging
het pensionaat grotendeels verloren maar bleef het
schoolgebouw bespaard.
Sinds 1985 zit daar het basisonderwijs van Oerle.
De school nu is in goede staat en er is onder en
boven bouw.
Het heeft een veld en een schoolplein.
Het heeft voor iedere klas een eigen fiets hokje voor
de leerlingen.
De brandoefeningen gaan gelukkig altijd goed.
Dit was mijn stukje over de school St. Jan Baptist!
Yenthe

Er wordt wel 6.000.000 euro in Nederland
uitgegeven aan vuurwerk.
Afgelopen zomer was ik in Frankrijk op vakantie.
Daar heb ik in Cannes een vuurwerkshow gezien.
Dat was super mooi. Het vuurwerk werd in mooie
kleuren de lucht in geschoten op de maat van de
muziek. Al het vuurwerk werd vanaf platforms in de
zee de lucht in geschoten. De show duurde wel een
half uur. Het publiek stond op de boulevard. Er
waren wel 5000 mensen!
Ik vind vuurpijlen die in kleuren uit elkaar spatten
het mooiste vuurwerk. En jij?
Gelukkig Nieuwjaar allemaal!
Owen

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
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* In China!

Bootcamp met Tamara
Ik heb een interview
gehad met Tamara
Spitters. Omdat zij iets
heel leuks doet. Zij geeft
bootcamp, Runningtherapie en mind-walk.
En haar bedrijf heet
Spitters Coaching.
Bij Spitters Coaching is het een mix van coaching en
spierversterkende training. Bootcamp richt zich op
het vergroten van mentale en fysieke kracht,
flexibiliteit en uithoudingsvermogen.
En wat ik zo leuk vind is
door de bossen rennen,
met gewichten tillen en
oefeningen doen. En dat
vind ik zo leuk omdat je
dan moe wordt en merkt
dat je aan het sporten
bent. Tamara wil ook
kinderen les geven voor
bootcamp en dat is na
schooltijd op het veld of
in de bossen je moet een
groepje van vijf kinderen
verzamelen om mee te
doen en dan mail je naar
Tamara. Verder geeft
Tamara ook andere
dingen zoals Mind-walk
en Running-therapie.
Mind-walk is de oplossing voor mensen die zich
fitter willen voelen zonder inspanningen. Je maakt
daar een wandeling door de natuur zodat je beweegt
en ontspant, op je ademhaling let,
krachtoefeningen, yoga en meditatieoefeningen
doet. Het is een aanrader voor mensen met een vol
hoofd en voor mensen die moeite hebben om te
ontspannen. Maar natuurlijk ook voor mensen die
het leuk vinden.
Running-therapie helpt bij ontwikkelen van een
blijvend gezonde levensstijl. Je doet er rustig
hardlopen. Angst en onrust nemen af en het
energieniveau stijgt. Tamara traint in kleine groepen
zodat de deelnemers elkaar onderling aanmoedigen
en uitdagen. Heb je interesse
contact@spitterscoaching.com
Of op facebook Spitters coaching-bootcamp de
Kempen. Ook super leuk voor kinderen om elke
week lekker te
bootcampen.
Sanne
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Winter
Veel kinderen houden het
meeste van de zomer,
maar ik niet. Mijn
favoriete seizoen is de
winter, omdat ik erin
jarig ben.
Deze winter word ik 9. Ik
ben dan niet in Oerle, maar in Oostenrijk. ????
In de winter kun je namelijk ook skiën. Dat vind ik
keileuk! Ik ben vorig jaar bij de skipiste in Duitsland
geweest. Ik kon het de eerste keer al best goed. De
grootste baan was het leukst. Vooral de terugweg.
Dan ging je op een hele lange lopende band. In
Oostenrijk zijn heel veel pistes, dus daar kunnen we
nog veel meer skiën. We gaan met onze hele familie
Kemp in een appartement.
Als er sneeuw ligt, kun je ook een sneeuwpop
maken. Dat hebben we vorig jaar nog kunnen doen.
Ik hoop dat dat in Oostenrijk ook kan.
Sneeuwballengevecht vind ik ook leuk, behalve in
iemands gezicht raken. Als er ijs ligt kun je
schaatsen. Dat kan ik nog niet zo goed.
Met oud en nieuw mag je vuurwerk afsteken. Als er
trekrotjes bij zijn mag ik die zelf laten knallen. Maar
wel met een veiligheidsbril op. We gaan elk jaar bij
de vuurwerkshow van de Severinus kijken. Je moet
soms lang wachten in de kou, maar dat is niet erg
want de show is wel gaaf. Ze hebben veel en mooi
vuurwerk.
Papa en mijn zus Bette zijn ook nog in de winter
jarig, in januari en februari. Dus we hebben veel
leuke dingen in de winter.
Groetjes van
Guus Kemp.

Slijm

Bosbender Kids nieuws
Wenst u

Hoi allemaal,
Ik ga jullie iets vertellen
over slijm.
Waarschijnlijk ken je het
wel.
Slijm kan je op verschillende
manieren maken,
bijvoorbeeld met shampoo. Maar je hebt wel
ingrediënten nodig namelijk:
Lijm
Lenzenvloeistof
Kleurstof
Scheerschuim
Bakjes
Lepel
En een Placemat of iets anders
Stap 1. Leg alles klaar.
Stap 2. Doe de lijm in het kommetje/bakje
Stap 3. Doe kleurstof bij de lijm en roer het tot je
nog maar een kleur ziet.
Stap 4. Doe er scheerschuim bij en weer roeren
Stap 5. Heel goed roeren
Stap 6. Voeg er lenzenvloeistof aan toe en weer
roeren.
Stap 7. Probeer of je slijm nog plakt door het
allemaal op je lepel te leggen en dan je lepel
omdraaien en als het er dan makkelijk af valt kan je
kneden met je handen, wel eerst lenzenvloeistof op
je handen doen, als het er nog niet af valt, nog
meer roeren en dan vaker het truukje doen met je
lepel.
Bedankt voor je aandacht van mijn stukje over slijm
Groetjes Birgit

En ‘n gezond 2019

Hallo allemaal,
Het is al weer vorig jaar dat we voor het laatst een
activiteit hebben gehad bij Bosbender Kids.
Twee hoogtepunten van dat jaar, voor mij als
organisator, waren
toch wel de
workshops verzorgd
door ‘Kareltje’ uit
Hellendoorn
(foto rechts) en
Eric Robillard van
slagwerk/theatergroep Percossa.
Uiteraard ga ik in dit nieuwe jaar weer vol goede
moed beginnen, met de hoop op een betere
opkomst dan de afgelopen paar keer. Natuurlijk zit
ik nog steeds te springen om helpende handen bij
de activiteiten. Dus mocht u zich minimaal 1x per
maand als vaste hulp willen inzetten, stuur gerust
een mailtje naar bosbenderkids@gmail.com.
De eerstkomende activiteit is al snel, namelijk
op 18 januari. We gaan op die vrijdag met foam
klei aan de gang en houden de kids er een leuke
spaarpot aan over. LET OP: Dat is een activiteit die
via sjors creatief gaat en u uw kind dus ook via die
weg moet aanmelden. Of u kijkt op de site wat de
kosten zijn en betaalt contant bij aanvang van de
activiteit.
De inhoud van de activiteiten na 18 januari zijn nog
niet bepaald, maar de data –onder voorbehoud- tot
aan de meivakantie zijn wel bekend.
Namelijk:
25 januari, 8 februari, 22 februari, *15 maart,
22 maart, 5 april, *12 april en 19 april.
Data met * zijn activiteiten via Sjors Creatief

Met oog voor Oers!

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

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  040-2540950
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Ophaaldagen Kliko

2019
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Januari
18
24
25
25
26
27
27
31

Ophalen grijze kliko + PMD-zak
St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag
Bosbender Kids 14.30u -16.30u
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
TCO: Dag in de sneeuw (of 10 febr)
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
St. Jan Baptistschool:
Peuterkijkochtend 8.30u - 12.15u

Februari
1
Ophalen PMD-zak
1 t/m 3 Oers Gezellig: Après Ski Weekend
8
Bosbender Kids 14.30u -16.30u
8
Ophalen groene kliko + PMD-zak
10
TCO: Dag in de sneeuw (of 27 jan)
12
BIO: Valentijnsactie
15
Ophalen grijze kliko + PMD-zak
15
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij Crème de la Crème, Meiveld 167
22
Ophalen groene kliko + PMD-zak
22
Bosbender Kids 14.30u -16.30u
23
Ophalen oud papier
23
Severinusstichting: Open dag
24
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Maart
1
Ophalen groene kliko + PMD-zak
2 t/m 5 Carnaval in Oerle
2 maart: carnavalsoptocht
5
SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
4 t/m 8 St Jan Baptistschool: Voorjaarsvakantie
8
Ophalen groene kliko + PMD-zak
11
Openbare vergadering DorpsVereniging Oerle
20.30u in d’Ouw School
13
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij de Kers, Zandoerleseweg 4
15
Bosbender Kids 14.30u -16.30u
15
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
22
TCO: Voorjaarsactiviteit (meisjes)
22
Ophalen groene kliko + PMD-zak
22
Zwerfvuilactie DVO
23
Ophalen oud papier
24
TCO: Voorjaarsactiviteit (jongens)
24
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
29
TCO: Informatieavond braderie
29
Ophalen groene kliko + PMD-zak
30
Veldhovense quiz
April
5
6
7
8
28

Bosbender Kids 14.30u -16.30u
Chemokar Kerkplein Oerle (08:45-09:45 uur)
TCO: Braderie
Jaarvergadering Leden DVO

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.
April
12

KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u

12
12
18
19
22 t/m

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Bosbender Kids 14.30u -16.30u
St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag
Bosbender Kids 14.30u -16.30u
St Jan Baptistschool: Meivakantie

27
28

Koningsdag
Postzegel en muntenbeurs in

Mei
14

SWOVE: DementieCafé in restaurant de

17

KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u

19
21

TCO: Verrassingsactiviteit
St. Jan Baptistschool:

24+25
26

Boergondisch Oers
Postzegel en muntenbeurs in

Juni
22
23

70 jarig bestaan korfbalvereniging BIO
Postzegel en muntenbeurs in

24

Openbare vergadering DorpsVereniging

28

St Jan Baptistschool: Studiedag

29 + 30 TCO: Tieners-4-Tieners
Juli
2

SWOVE: DementieCafé in restaurant de

8 t/m

St Jan Baptistschool: Zomervakantie

De volgende kopijdatum is

25 januari 2019

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

www.dietistveldhoven.nl

Kievit 37
5508 KZ Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dietistveldhoven.nl

Foto’s: Willem Binnendijk
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