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Samen bewegen …

Ploegwedstrijd
Op zondag 3 november vindt er aan de
Grote Aard in Oerle weer een ploegwedstrijd plaats.

Samen Bewegen bij de Korrel
Onderzoek wijst uit dat Samen Bewegen en
daarmee de doorbloeding van het lijf en de
hersenen, van grote invloed lijkt te zijn op het
proces van fitheid en (sociaal) contact met
leeftijdgenoten.
Tennisvereniging de Korrel speelt op dit thema in.
Zij gaat maandelijks voor thuiswonende ouderen
een wandeling maken naar de prachtig aangelegde
'Belevingstuin de Bijenberkt' in Oerle. Tijdens het
wandelen kan er dan over van alles gekletst worden.
Deelnemers worden om 10.00 uur ontvangen met
koffie en iets lekkers in de kantine van de Korrel en
sluiten de ochtend daar ook weer af met een lunch.
'Samen Bewegen' en samen gezelligheid met elkaar.
Voor degenen die graag in de kantine van het park
met elkaar blijven praten en een spelletje willen
doen is er voldoende mogelijkheid. Er zijn
vrijwilligers van SWOVE en de Korrel aanwezig. De
eerste ochtend bij de Korrel is gratis op 25
oktober 2019.
'Samen Bewegen' is een goed middel om
lichamelijke en geestelijke fitheid te behouden of te
verbeteren. Al 'kletsend' ben je zo een half uur
verder. De stress zakt en de doorbloeding van het
lijf en de hersenen wordt gestimuleerd. En lekker
buiten wandelen is goed om mooie momenten en
herinneringen op te halen in de mooie omgeving van
Oerle. Want langzaam aan komen de ouderen, met
of zonder partner, door beperkingen in een sociaal
isolement. Tennissen met elkaar op het tennispark
lukt dan niet meer. Wandelen wel. En ook voor de
partner, buddy of mantelzorger is het prettig een
ochtend in een andere omgeving te zijn. Om even
de zinnen te verzetten.
De ochtend vindt plaats op het sportcomplex van
TV de Korrel, Smidsvuurke 3 in Oerle. Het wordt
georganiseerd in een samenwerking met TV de
Korrel en SWOVE in oktober, november en
december 2019. Bij succes gaan we mogelijk verder
in 2020.
Voor informatie kunt u bellen naar Anke van Hest,
SWOVE, ‘Met Elkaar’, Tel. 040-254 00 66 of
Jack Gudden, TV de Korrel, ‘Samen Bewegen’,
Tel. 06-16 66 95 35
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Als er nog liefhebbers zijn
om mee te doen, kan dit. De
enige 2 voorwaarden zijn: in
het bezit zijn van een tractor
rijbewijs en inwoner van
Veldhoven.
Je kan je opgeven bij:
Jos Erven 06-51447106
Theo Schoonen 06-53321850 (schoonku@planet.nl)

Walking voetbal RKVVO

Walking football bij RKVVO is begonnen.
Heb jij ook belangstelling voor deze nieuwe tak van
sport bij RKVVO?
Kom dan geheel vrijblijvend eens kijken of meedoen
op maandagochtend op ons sportpark vanaf 9.30
uur.

Een aantal van de deelnemers
Meer informatie via:
adrieelly@msn.com

Sterke Oerlenaren gezocht!

(K)Oers met name(n)

Voor de Boekenmarkt Oerle op 9 & 10
november is de Koers van Oers op zoek naar
sjouwhulp.
We zoeken Oerlenaren die vrijdagavond 8 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.

Hierbij een bedankje voor de wekelijkse mooie
bloemen die Groen en Keurig dit
seizoen heeft geschonken aan de
Oerlenaren.
Mvg
Emiel Beckers

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).

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

Jouw hulp wordt zeer op prijs
gesteld.
Team Koers van Oers
(Advertentie)

Nieuwe gastouderopvang in Oerle
Mag ik me even voorstellen?
Ik ben Elly van de Camp, ben getrouwd met Jan en samen hebben we 2 kinderen die
al even de deur uit zijn. Oorspronkelijk kom ik uit de zorg maar ben daarnaast 13 jaar
peuterleidster in Meerhoven geweest en 8 jaar gezinsbegeleidster bij Zuidzorg. De
laatste jaren ben ik werkzaam geweest als klantadviseur bij het zorgkantoor van VGZ.
Sinds januari 2018 woon ik met mijn echtgenoot en 2 honden in Oerle en hier ben ik op
het idee gekomen om te kijken of er een vraag is naar gastouders. Nou die was er wel.
Na veel geregel en opnieuw mijn diploma verversen en een bezoek van de GGD is het
dan eindelijk zover. Per 1 oktober is geopend: Gastouderopvang Kerckhoeve aan de Lakenvelder 13!
Zoekt u nog een lieve gastouder of weet u iemand die een gastouder zoekt of heeft u vragen,
neem via onderstaand nummer contact met me op.
Oh en ook belangrijk, kinderopvangtoeslag kan aangevraagd worden via mijn code van de opvang!
Tot ziens!

Elly van de Camp

 06-49089346

3

Susans column
Dertig
door Susan Visser
Een auto kleeft aan mijn
bumper. Niet zoals kauwgum,
meer als een jojo. Af en toe
komt hij tot op een halve meter
afstand van mijn bumper en
dan is hij weer even verder
weg. Hij zakt steeds wat terug
om vervolgens opnieuw dichtbij te komen, met
ronkende motor om te laten merken dat hij het liefst
dwars door mij heen zou gaan omdat ik hem niet
snel genoeg rijd.

Het herinnert mij aan het rondje hardlopen met mijn
zoontje. ‘s Ochtends voor het ontbijt trekken we er
samen op uit, ik met mijn hardloopschoenen aan en
hij op zijn fiets. Van te voren bespreken we welke
route we zullen nemen, zodat hij een eindje vooruit
kan fietsen als hij dat wil. In het weekend gaat dit
altijd goed, maar laatst deden we op een
doordeweekse dag onze favoriete route en toen ging
het mis.
Op de Vilderstraat kwam een
auto op volle snelheid op mijn
zoontje af. Ik noem het maar
volle snelheid, hoewel ik geen
idee heb hoe hard het was. In
ieder geval harder dan de 30
km / uur die toegestaan is. Zoon
ging even in de berm staan
bijkomen met een paar tranen
van schrik in zijn ogen. Daarna
weer verder. Hij koos er zelf voor
om in de berm te rijden, want de schrik zat er goed
in. Nog voor de bocht kwam er weer een auto, nee,
twee auto’s met veel te hoge snelheid voorbij. De
vrouw in de achterste auto keek nog even naar het
kind op de fiets en daarna naar mij, met een blik in
haar ogen die leek te zeggen: Waar ben je mee
bezig, onverantwoord! De bezorgster van de
ochtendkrant fietste aan de overkant van de weg in
de berm. Ze zei iets over ‘een … hoekske’ dat ik niet
goed kon verstaan. Uit haar toon was duidelijk dat
ook zij niet blij was met de auto’s die haar met hoge
snelheid passeerden.
Dit alles flitst door mij heen terwijl de bumperklever
zijn kunstje opvoert. Ik heb inmiddels mijn cruise
control aangezet op 30, zodat ik me niet kan laten
opjutten om harder te rijden dan toegestaan in deze
zone. Want ook in deze wijk rijden krantenbezorgers. Ook in deze straat kan onverwacht een
kind fietsen, iemand zijn hond uitlaten of een
hardloper opduiken. Eenmaal op de Nieuwe
Kerkstraat stuift de bumperklever mij voorbij. Veel
harder dan de toegestane 30 km. rijdt hij richting de
oversteekplaats voor bewoners van Severinus.
En ik denk bij mezelf, als dat maar goed gaat.
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Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Het Kabouterbos

Sinterklaasmiddag

Kabouters logeren in het Kabouterbos
bij de Bosschuur. Kom in de
herfstvakantie de kabouters bezoeken
Tijdens de herfstvakantie (13 t/m 20 okt. a.s.)
logeren weer kabouters in het kabouterbos bij De
Bosschuur, Merenweg 2A, Wintelre. Om 10:00 uur
zijn de kabouters wakker en om 16:00 uur zijn ze
moe en gaan ze naar bedje toe.
De kabouters hebben nieuwe
huisjes gebouwd en een nieuw
kabouterpad aangelegd !
Je kunt het bos iedere dag
bezoeken en op zoek gaan
naar de kabouters. Je volgt
het kabouterpad en ziet hun
fantastische huisjes. Je kunt
zien waar en hoe ze spelen en
werken! Onderweg kom je
Vrouwke Egel tegen.
Spannend! Wat komt ze
vertellen?!
Bij de Bosschuur kun je iets lekkers drinken. Er is
ook koffie en thee voor de grote mensen en de
kachel brandt als het koud is.
Er is veel te beleven in het kabouterbos! En.. je kunt
lekker spelen in het Speelbos (water, zand, hutten
bouwen, klimmen enz.).

Aankondiging Sinterklaasmiddag 2019
Op zondag 17 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 beleven? Muziek vereniging
St. Cecilia Oerle gaat optreden...dus komt allen
naar.....

"Piet bakt er niets van..."
De zaal is open vanaf 13.30 uur. We beginnen om
14.00 uur met het programma...
Om deze middag mogelijk te maken vragen wij u om
een bijdrage bij binnenkomst in d'ouw School.
Bezoek aan basisschool St. Jan Baptist
Op donderdag 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, Sanne, Sjackelien en
Yvonne

Voor de Bosschuur zie je een grote kabouter staan
met een lamp in zijn hand. Hij bewaakt de
Bosschuur en het Kabouterbos. Dag en nacht!!
Kom in de herfstvakantie de kabouters
bezoeken. Neem je vader en moeder, broer of zus
of opa en oma mee!
AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud

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

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Ssstt……. echt niet verder vertellen van die
kabouters in het Speelbos tijdens de herfstvakantie!!

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

Het is hier vruchtbare grond’
Bijna 77 jaar lang woonde Jan Schippers aan
de Oude Kerkstraat 42. De karakteristieke
jarendertigwoning maakt nu plaats voor de
bouw van veertig appartementen.
Door Ad Adriaans
Iedereen die door Oerle komt, heeft Jan wel eens
zien zitten naast zijn woning uit 1932. Drie
tuinstoelen staan uitnodigend naast het huis. Eén
ervan is gereserveerd voor Jan. Steevast gekleed in
een wit overhemd met daaroverheen een blauwe
stofjas. Op het gebruinde hoofd een zwarte pet
voorzien van de letter J. Voor zijn neus staan op de
grond een paar bordjes met een snee brood voor de
vogeltjes. Achter zijn rug klautert een nieuwsgierig
veldmuisje van de stenen bloembak.

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

Jonge vent
In 1965 verschijnt in een blad een aankondiging van
Johannes Wilhelmus de Vroom, Oerle 1897. Als
Jantje de Kers geniet hij bekendheid in Oerle en
Wintelre. ‘Ik heb mijn oliehandel verkocht.
Gisterenavond onder ‘ne borrel is het gebeurd. Ik
kon er goed geld voor krijgen. Contant. Toen heb ik
het gedaan. Mijne opvolger is ‘ne jonge vent’. Die
jonge vent is Jan Schippers, één van de negen
kinderen van Harrie en Marie Schippers-Kuijlaars.
“Ze kennen mij als Jan van de kleine Schipper.
Mijn vader was niet zo groot”, zegt Jan. Met paard
en wagen gaat hij vanaf 1965 met olie langs bij
bewoners in het buitengebied van Oerle en Wintelre.
“In de afgelegen huizen was nog geen elektriciteit,
mensen gebruikten olielampen.” “Mijn vader zei: dat
is een schooiersbaantje”, herinnert Jan zich nog.
Zijn moeder dacht er anders over. “Laat hem maar
doen, zei ze.”
Witte pomp
Jan nam de ouderlijke woning over en zijn ouders
betrokken ernaast een nieuw huis. Als kort daarna
de oliegestookte centrale verwarming zijn intrede
doet, verschijnen gaandeweg ook de tankwagens
van Schippers Oliehandel. Weer even later gaat
Nederland over op aardgas. Vanaf de jaren tachtig
doorkruist het bedrijf het land om ondergrondse
olietanks te saneren.

Jan Schippers met drie van zijn kleinkinderen.

Marie Schippers bij haar Witte Pomp.
Zijn moeder Marie had tot begin jaren tachtig een
eigen witte pomp die voor haar huis stond. “Ze
hoefde er niets aan te verdienen. Ze deed het voor
het praatje. Zo kreeg ze het nieuws te horen. De
opbrengst van de pomp ging naar de missie”, weet
Jan’s zoon Arie.
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Jan en Jeanne Schippers.
Champagne
Eind vorige eeuw wilde de gemeente de oliehandel
weg hebben uit de bebouwde kom. In 2001 ging de
familie het gesprek met de overheid aan om het
bedrijf te verplaatsen. Het zou nog tot oktober 2012
duren voordat op Bedrijventerrein Habraken de
eerste paal wordt geslagen. De verplaatsing van het
bedrijf maakt ruimte voor de bouw van een
nieuwbouwwijk op de oude locatie. In juni 2015 ziet
onder meer de toenmalige burgemeester Jack
Mikkers hoe Jan met het stukgooien van een fles
champagne de bouw van Schippershof een
behouden vaart wenst.
Vruchtbare grond
Sinds begin 2014 zit het bedrijf op Bedrijventerrein
Habraken. De vijf kinderen van Jan en enkele
kleinkinderen zijn er werkzaam binnen het
familiebedrijf SchippersStop en daar is hij heel trots
op. Na de verhuizing van het bedrijf verrijzen op de
oude locatie gaandeweg vijftig woningen. Vanaf zijn
vaste stek ziet Jan nu de bewoners gaan en komen.
“Het is hier vruchtbare grond. Er gaan wel dertig of
veertig kinderen naar de basisschool hier”,
constateert hij tevreden. Dagelijks stopt een aantal
passanten om even een praatje met hem te maken.
“Daarvoor zit ik buiten.” Hij kijkt ernaar uit sinds in
2001 zijn echtgenote Jeanne overleed, het bedrijf is
verplaatst en de telefoon niet meer rinkelt. “Hij wil
toch onder de mensen zijn”, zegt dochter Carla. Als
hij geen aanspraak heeft, geniet hij van het voeren
van vogeltjes. “Soms zitten hier voor mijn voeten
wel vier mussen hun maag te vullen met het brood
dat ik voor ze klaar leg.”

Verschuiven
Als u dit leest, wordt zijn geboortehuis vermoedelijk
al met de grond gelijkgemaakt. Enkele tientallen
meters daarachter staat zijn nieuwe onderkomen:
een patiobungalow op Schippershof. “Een oude
boom moet je niet verplaatsen, dus we verschuiven
hem”, zegt Carla met een lach. Vrijwel dagelijks ging
Jan even proefzitten in zijn nieuwe woning. Van
daaruit heeft hij een mooi uitzicht op de
totstandkoming van de appartementen. Die krijgen
een vloeroppervlak tussen 55 en 129 vierkante
meter. Naar verwachting worden die in de tweede
helft van 2020 opgeleverd. Belangstellenden voor
een appartement kunnen dit via de site van
Schippershof kenbaar maken.

Jan afgebeeld achterop de tankwagens.
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Muizenruiters

Om het leefgebied
van uilen
aantrekkelijker te
maken zijn kleine
landschapselementen zoals
houtwallen en
heggen belangrijk.
Daarnaast zijn er
mogelijkheden om
te zorgen voor een betere muizenstand, met extra
voedsel en overwinteringsplekken. Daarom werden
in het najaar van 2016 enkele muizenruiters op
natuurcompensatieterrein Habraken in Veldhoven
geplaatst. In de buurt leven steenuilen en kerkuilen
die profiteren van deze voorzieningen.
Dit voorjaar werd op hetzelfde terrein ook een
‘vogelakker’ door de gemeente aangelegd die zal
zorgen voor extra voedsel in de vorm van zaden
afkomstig van o.a. bladrammenas. Het is een goed
muizenjaar, de holletjes zijn nu overal zichtbaar.

Het hele jaar door, vooral in de winter zal door ons
nieuw voer - zoals graan, mais en eikels - in de
muizenruiters worden gestrooid.
Daar profiteren muizen en indirect de uilen weer
van. Want de voorwaarden voor de vestiging van
uilen is behalve voldoende nestgelegenheid ook
voldoende voedsel.
Groet Thomas van de Boomen en Mark Sloendregt,
Veldhoven
De muizenruiters zijn een initiatief van
vogelwerkgroep de Kempen i.s.m. gemeente
Veldhoven

Onlangs werden de muizenruiters weer door Thomas
en mij opgezet met nieuw maaisel.

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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Timmer- en Montagebedrijf

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

50 jaar lid van Sint Cecilia

Jubileumconcert Peter van de Ven
Op zaterdag 28 september gaf
Muziekvereniging Sint Cecilia een
jubileumconcert ter ere van het 50-jarig
lidmaatschap van Peter van de Ven. Voor een
volle zaal gaven de orkesten van de vereniging
een concert in d’Ouw School, waarna een
feestavond volgde waarin de genodigden Peter
konden feliciteren met zijn mooie jubileum.

Klapstuk voor het publiek was het solostuk waarin
Peter van de Ven soleerde op zijn tenorsax.

Voorzitter Frank van Mierlo opent de avond en heet
alle gasten welkom. Hij feliciteert Peter en geeft aan
hoe trots we als vereniging kunnen zijn met trouwe
leden als Peter, die niet alleen al jaren trouw lid is
van de club, maar zich ook goed inzet voor de
vereniging.

Na het optreden neemt presentator Huub Stroeks
het publiek mee aan de hand van een diapresentatie
in de historie van de club, waar Peter een groot deel
van uitmaakt.

Als eerste treden de jeugdorkesten op, onder leiding
van dirigent Pieter. Aansluitend volgt het groot
orkest het muzikale programma, onder leiding van
dirigent Johan Smeulders.

Als presentje krijgt Peter dan ook niet alleen een
fotoboek en een bos bloemen, maar ook een tegeltje
waar een heel verhaal achter zit. Natuurlijk mag een
bondsspeldje niet ontbreken bij een 50-jarig
jubileum. Joop van de Meulenreek komt Peter
namens de bond feliciteren, en complimenteert de
vereniging met de aanwezigheid van een grote
groep enthousiaste muzikanten.
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Ouw (K)oers

Bron: Koers van Oers jaargang 38,
nummer 9, oktober 2005
“OERLE VRUUGER”
Het is al meer dan vijf jaar geleden dat het mij
gegeven was om een fototentoonstelling te houden
over oud inwoners van Oerle. Een jaar later werd
deze tentoonstelling herhaald maar toen uitgebreid
met foto’s van ons dorp zelf, zeker wat verdwenen
was, of hetzij veranderd, trok veel bekijks. Dit heeft
mij steeds meer getrokken naar wat Oerle was in de
vroegere jaren. Niet dat ik een geschiedkundig
verhaal wil schrijven dat niet, daar zijn al boeken
genoeg over te vinden, maar misschien dingen die
wat minder bekend zijn onder de Oerlese mensen,
of de toekomstige bewoners.
Het ontstaan van ons dorp?
Hiervoor moet ik toch even de oudheid in tot zo’n
5 eeuwen voor onze jaartelling of nog eerder het
gedeelte hier werd toen “TAXANDRIA” genoemd en
een of andere persoon moet toen op zoek gegaan
zijn naar een stuk grond om te kunnen leven.
Misschien met zijn vrouw en kinderen en wat vee,
bestaande meestal uit een rund en wat kippen en
niet de vergeten de hond en daarbij wat zaadgoed,
althans dat denk ik dan weer. Maar wat voor een
persoon was hij? Jammer genoeg is daar niets over
bekend, zeker weten wij wel dat het, en nu weer
even terug in de geschiedenis, een van de KELTEN
of een GERMAAN was. Deze bewoners vonden de
Romeinen n.l. in onze KEMPEN, als wij de verhalen
van CAESAR en STRABO moeten geloven. Zij
omschreven deze streek als onherbergzaam en
ondoordringbaar. Een plaats of een hoeve ontstond
bijna altijd daar waar twee riviertjes bijeen kwamen
of daar waar veel plassen of vennen waren. In die
tijd was dat hier ook zo, maar als ik vast houd dat
het is geweest daar waar een of meerdere riviertjes
liepen dan komt ZAND-OERLE, wat van oudsher,
volgens geschiedschrijvers, het oudste gedeelte van

OERLE is, in het gedrang.
Dan zou het meest voor de hand liggen dat b.v.
HALF MIJL of eventueel DE VLEUT (De Vlut) de
oudste rechten hebben op deze naam. Maar geen
enkel boek of archief kan mij daar een antwoord op
geven. Toch slaat men mijn redenering daar niet in
de wind. Na mijn vraag hoe men heeft vastgesteld
dat ZAND-OERLE het oudste deel van OERLE is
kreeg ik het antwoord dat men er van uitgegaan is
dat, na de diverse vondsten uit de historie, dat het
meest voor de hand lag.Het lag centraal tegenover
die vondsten. Voor mij een zwak argument máár ik
ben geen geschiedkundige. Maar om de zaak niet
ondersteboven te gooien laten wij het maar zo, dus
ZAND-OERLE is van nu af aan het oudst bekende
gedeelte van OERLE, punt uit, discussie gesloten
hierover.
De naam OERLE?
In oude geschriften komt de naam “OERLE”
afwisselend voor onder diverse namen, de meest
bekendste, en ook de langst gebruikte naam is die
van “OIRLE”. Ook vond ik nog diverse andere namen
zoals “ORHLE” en “OERL”. Diverse
geschiedschrijvers schrijven, dat de naam “OERLE”
na 1500 algemeen werd, maar zoekend in de
Rijksarchieven komt de naam “OIRLE” nog voor in
diverse schrijven rond 1750, nadien komt men de
naam “OERLE” meer tegen. Maar hier kom ik nog
wel op terug.
De betekenis van de naam “OERLE” hier heeft men
diverse verschillende verklaringen voor. Welke de
juiste is laat ik aan de lezer zelf graag over. Van de
naam “OIRLE” heeft men de volgende verklaringen
“OIR”= groot of oud en “LE” afkomstig van “LO”=
bos. De naam “OIRLE” zou dus betekenen “GROOT”
of “OUDBOS”. Pastoor “SCHUTJES” geeft in zijn boek
de volgende verklaring “OIR” betekent “OOST” en
“LE” = bos dus “OOSTELIJK BOS” ofwel gelegen
tegen het oosten van het bos. Maar u ziet de
verklaring van oude namen zijn vaak willekeurig,
zodat men aan dezelfde naam meer betekenissen
gaf. Deze waren vaak, verschillend en ver gezocht.
In de boeken van A. P. de BONT (hier in OERLE een
zeer bekende naam), was hij degene die in de jaren
rond 1930 onderzoek deed naar de “OERSE TAAL”
en in zijn boeken is veel informatie te vinden over
ons dorp “OERLE”. In die tijd, volgens de Bont, werd
de naam in de wandelgangen uitgesproken als
“OEWERS” maar de meer beschaafde Oerlenaren
spraken van “OERS” , zijn uitleg was dat “OER”
betekende “OVER” en “LE “ betekende “BOS” dus
volgens hem was de betekenis “OVER BOS” waar in
“OVER” werd beschreven als “HOGER GELEGEN
BOS”. U ziet betekenissen voldoende, maar welke
de juiste is, daar zullen wij als leek nooit achter
komen en dus laten wij maar aan de
geschiedschrijvers over wat de juiste betekenis is.
Frans Loots.

10

11

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998
(Advertentie)

Mensen voelen zich prettig bij veel daglicht.
Als je terrasoverkapping grenst aan uw woning
dan is het aan te bevelen een lichtstraat te
nemen. Om zo voldoende daglicht door te laten
in je woning. Met glazen daken voelt de ruimte
onder de overkapping prettiger aan. Dat komt
door de ruime hoeveelheid lichtval en
ruimtelijkheid die ontstaat.

De overkappingen worden ontworpen in de lijn
van de woning. Wij zien de overkapping
namelijk als een verlengstuk van de woning.
Op basis van uw wensen/situatie maken wij
een ontwerp met een passende offerte.
Kijk op onze site voor de vele mogelijkheden.
www.Theo-Jansen.nl
Hoornven 11
5509 LL Veldhoven
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Vacatures Severinus

Dansgroep Danserinoos is op zoek
naar een instructeur/vrijwilliger
Binnen Severinus wordt er door twee groepen
cliënten van verschillende niveaus gedanst. Dit is
wekelijks op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.45
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe
instructeur die verstand van zaken heeft van (volks)
dansen, nieuwe elementen en dansen kan inbrengen
en kan helpen deze op muziek te zetten.
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging
zijn!
Voor meer informatie neem dan contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Band Confetti zoekt nieuwe leden
Band Confetti maakt als band al 15 jaar muziek
binnen Severinus en is helemaal ingespeeld op de
muzikale wensen van onze bewoners. Dat betekent
dat het repertoire bestaat uit kinderliedjes,
Nederlandstalig, pop, rock, country, blues, folk. Het
is dus belangrijk dat een muzikant breed
georiënteerd is. Band Confetti speelt 2x in de maand
in de restaurants, de ene keer op de Berkt de
andere keer op Akkereind en wordt soms gevraagd
door woonhuizen. Onze repetitieavond is op
maandag. Zoals gezegd is ervaring vereist en
natuurlijk affiniteit met de doelgroep.
Voor meer informatie neem dan contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

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

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

reiskosten en entreekosten zijn voor rekening van
de cliënt. De cliënt vindt de Efteling een geweldige
ervaring en vindt het erg lastig om netjes in de rij te
blijven staan.
Voor meer informatie neem dan contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Chauffeur-vrijwilligers gevraagd
Na een pilot van een aantal maanden, waarbij een
paar vrijwilligers onze cliënten in busjes van
Severinus hebben vervoerd, gaat Severinus dit
uitbreiden. Na een eerdere poging een aantal jaren
geleden, is de vraag om vrijwillige chauffeurs weer
opgepakt. Momenteel rijden er een paar vrijwilligers
onze cliënten naar activiteiten in de avonduren. Dit
zouden we graag willen uitbreiden, door meer
chauffeurs in te zetten. Onze vrijwilligers mogen
geen rolstoelgebruikers vervoeren. De chauffeurs
maken gebruik van de busjes van Severinus tijdens
de avonduren. Voordat je op een busje mag rijden,
wordt er een ANWB rijvaardigheidstest afgelegd.
Deze wordt betaald door Severinus.
Voor meer informatie neem dan contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Ga je met me mee naar de Efteling?
Voor een cliënt zijn wij op zoek naar een vrijwilliger
die het leuk vindt om met deze cliënt een aantal
keren per jaar naar de Efteling te gaan. De

Leer jij mij schaken?
Ook al ben ik dan slechtziend, ik ben altijd in voor
een spel! Nu wil ik graag leren schaken. Leer jij mij
dat?
Voor meer informatie neem dan contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl
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De Parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 19 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 20 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 26 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 27 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Vrijdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen
9.00 uur: Eucharistieviering
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zaterdag 2 november: Allerzielen
19.00 uur: Eucharistieviering (CK-Dameskoor)
Zondag 3 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 9 november:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 10 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 16 november:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 17 november:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 23 november:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 24 november: Hoogfeest van
Christus Koning
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
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Vieringen door de week in Christus Koningkerk
* maandag en vrijdag om 9.00 uur en
* dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om
19.00 uur.

Vieringen in de kapelkerken: 1x per maand
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:
5 november en 4 december om 9.30 uur
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand:
12 november en 10 december om 9.30 uur
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:
19 november en 17 december om 9.30 uur
Na de vieringen bestaat de mogelijkheid om samen
koffie te drinken.

Allerzielen en zegening van de graven
Op zaterdag 2 november worden tijdens de
Eucharistieviering de overledenen van het afgelopen
jaar herdacht. Op zondag 3 november zullen op alle
kerkhoven van onze parochie de graven worden
gezegend. Pater Jozef zal rond 12.30 uur op het
kerkhof van St. Jan de Doper aanwezig zijn om het
graf van uw dierbare te zegenen. U kunt kenbaar
maken dat u dit graf wilt laten zegenen door bij het
graf te gaan staan. Na afloop is de mogelijkheid om
achterin de kerk vragen te stellen bij de
kerkhofbeheerder en een kopje koffie te gebruiken.
Tijden van gravenzegening:
11.30 uur: Lambertus- en Caeciliakerkhof
+/- 12.30 uur: St. Jan de Doper- en
Willibrorduskerkhof

Parochianen, die vanaf 1 november 2018 het
afscheid hadden vanuit de St. Jan de Doper
† Netty Teurlinckx – Sanders
84 jaar
† Lygia van Doorn – Tunk
73 jaar
† Trees Bucx – Turlings
96 jaar
† Jeannette van de Pas – van Loenhout 91 jaar
† Bep Breuning – Daverveldt
94 jaar
† Louis Peeters
76 jaar
† Ton van Ditzhuijzen
77 jaar
† Henk van Heugten
79 jaar
† Rita Hazenberg – Vollmer
78 jaar
† Colinda van Baaren
51 jaar

Feestdag van Christus Koning op 24 November
Op de laatste zondag van het ‘kerkelijk’ jaar wordt
de feestdag van Christus Koning gevierd.
Het nieuwe kerkelijk jaar start bij de Advent, de vier
weken voor de geboorte van Jezus Christus met
Kerstmis. In de volgende Koers meer over mogelijke
activiteiten rond die dag.
Deurcollectes
Maandelijks wordt er in de Christus Koningkerk in
het weekend na afloop van de H. Mis een
deurcollecte gehouden voor een goed doel. In de
St. Jan de Doper was dit niet gebruikelijk en dat was
dus voor menigeen even wennen. In het weekend
van 19 en 20 oktober is de deurcollecte bestemd
voor Wereldmissiedag en op 23 en 24 november
voor de Missionarissen van de parochie.
Alexa

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:  06 – 587 551 43

Parochieberichten:
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;
donderdag 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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Opfriscursus tennis

2e Opfriscursus Tennis Overdag van
start
Op woensdag- en vrijdagmiddag in oktober
start de ‘Opfriscursus Tennis Overdag’ bij
voldoende deelnemers. Deze duurt 8 weken en
is van 15.00 tot 16.00 uur. U kiest voor de
woensdag~ of voor de vrijdaggroep. De cursus
vindt plaats op het tennispark van T.V de
Korrel in Oerle. De kosten bedragen eenmalig
€ 35,00. Daarna kunt u besluiten of u verder
wilt met tennis.
Wellicht wilt u dan lid worden van TV De Korrel, de
kosten hiervoor bedragen € 95,00 per jaar. Als
deelnemer aan de opfriscursus hoeft u geen 12 euro
inschrijfgeld te betalen. Als u wilt inschrijven ga dan
naar ons inschrijfformulier op www.tvdekorrel.nl
De opfriscursus is bedoeld voor mensen die in hun
jeugdjaren getennist hebben en nu overdag meer
tijd hebben. Prettig is het dan om uit te proberen of
tennissen nog bij je past, samen met anderen die
ook even proef willen draaien.

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

www.dietist-veldhoven.nl

Kievit 37
5508 KZ Veldhoven
T: 06-24655102
E: info@dietistevivian.nl

(Advertentie)

Vandaar deze ‘opfriscursus’ voor de dames en heren
die weer zin hebben om (bijvoorbeeld overdag) met
elkaar een balletje te slaan. Hebt u door drukke
werkzaamheden, blessures of ziekte ooit moeten
stoppen met tennis, dan is er nu de kans om het
weer eens te proberen.

De tennistrainers zorgen voor al het materiaal dat u
nodig heeft, inclusief rackets en ballen. U hoeft dus
alleen maar te komen in lekker zittende kleding en
sportschoenen met niet te grof profiel. De trainers
gaan werken in kleine groepen van maximaal
8 personen op twee banen. Na afloop kunt u in de
kantine nog wat drinken en even gezellig napraten.
Als u na de opfriscursus enthousiast bent, kunt u
ook eventueel vervolgcursussen volgen bij dezelfde
trainers. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de coördinator ‘Sociaal Tennis’,
dhr. Jack Gudden, 06-16.66.95.35 of via email
jack.gudden@gmail.com.
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Uitslag kermisloterij SNL

Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle....
VOOR ELKAAR…

KERMISLOTERIJ SNL-OERLE 2019
Dankzij de verkoop van vele enveloppen en alle
loten hebben we weer een mooie kermis gedraaid.
Hiermee kunnen we wederom onze steun aan zieken
en gehandicapten in Oerle financieren. Onze dank
aan u, die onze loten kocht en enveloppenstand
bezocht.
De uitslag van de loterij:
1e Prijs
2e Prijs
3e Prijs
4e Prijs
5e Prijs
6e Prijs
7e Prijs
8e Prijs
9e Prijs
10e Prijs
11e Prijs
12e Prijs
13e Prijs

Omschrijving
Lotnummer
Fiets....................................... 2674
Steelstofzuiger/kruimeldief ........ 6358
Pannenset + koekenpan ............ 6167
Varitrex ladder ......................... 6606
Dinerbon De Kers ..................... 2880
Afvalscheider ........................... 6862
Trolleykoffer ........................... 1996
Electrische koelbox ...................4460
Föhn ...................................... 1354
Qwirkle/Anti Virus Spel.............. 1361
Handdoekenset Walra ............... 1767
Boeken Brabant ....................... 4896
Rituals pakket .......................... 5056

Uitslag loterij Ponyclub

Uitslag loterij Ponyclub de Hinnikers
1 - Weekendje weg t.w.v. 250.-- Euro ... 3720
2 - Kofferset (2 stuks) ........................ 3637
3 - BBQ .............................................. 612
4 - Contactgrill .................................. 3875
5 - Staafmixer set .............................. 1049
6 - Sap blender.................................... 525
7 - Tosti ijzer..................................... 2468
8 - Waterkoker .................................. 3791
9 - Vacuum sealer .............................. 3181
10 - Gereedschapskoffer met
schroevendraaiers ......................... 1602
11 - Tafel BBQ .................................... 4232
12 - High tea set ................................... 739
13 - Klok ............................................ 2106
14 - Klapstoel met tent ......................... 1506
15 - 2x Frietzakhouder ........................... 913
16 - Organizer met pennenset................ 2634
17 - Wind licht .................................... 2561
18 - Koelbox ....................................... 2300
19 - Braadpanset ................................. 2756
20 - Tassenset ...................................... 823

Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van
het juiste lot, worden afgehaald bij:

Voor 1 januari 2020 kunnen de gewonnen
prijzen tegen inlevering van het juiste lot
nummer, afgehaald worden bij:

Toos Senders, Oude Kerkstraat 57, Oerle.
Telefoon: 040 – 205 22 39

Ad van der Velden, Paddenvenweg 7, Oerle.
Telefoon: 040-2051533

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

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

Severinus viert feest en gaat naar
Beekse Bergen!
Op 14 mei 2019 bestond Severinus 60 jaar. Het hele
jaar staat daarom in het teken van het jubileum,
onder de noemer: jubeljaar. Tijdens dit jaar komen
tradities eenmalig terug, vond er een symposium
plaats en als klap op de vuurpijl een uitje naar
Beekse Bergen. Zowel cliënten, medewerkers als
vrijwilligers werden in het zonnetje gezet. Vandaag
was het zover.
Het was een hele organisatie, maar op
19 september 2019 was het stil bij Severinus in
Veldhoven. Een gezellig uitje naar Beekse Bergen in
Hilvarenbeek stond op het programma. Om 9.30 uur
vertrok iedereen richting het dierenpark.

Bijzonder
Dat er tijdens het jubeljaar een feestdag zou
plaatsvinden stond buiten kijf. Maar hoe daaraan
invulling werd gegeven, bleef
lang een verrassing. Maar
toen dat eenmaal bekend
was, was het feest eigenlijk al
begonnen! Met zijn allen naar
de dierentuin. Dat is niet zo
vanzelfsprekend. Vandaag
gingen ongeveer 1300
cliënten, medewerkers en
vrijwilligers op pad. Hiervoor
waren 18 touringcars,
19 kleine busjes en
200 personenauto’s nodig.
Geslaagd
Het was een fantastische dag, die nog lang in ieders
geheugen gegrift zal staan. Met speciale dank aan
Beekse Bergen en de weergoden. Want ook die
trakteerden Severinus vandaag met prachtig weer.
Op naar de 70 jaar!
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Fotoclub Lucifer

Fotoclub Lucifer voor startende en
gevorderde fotografen.
Ongeveer 20 keer per jaar komen de leden van
Fotoclub Lucifer op donderdagavond bijeen. Er is
ruimte voor nieuwe leden. Kom gerust eens kijken.
Ga voor meer informatie naar
www.fotoclublucifer.nl
of neem contact op met secretaris Agnes Jansens,
secretaris@fotoclublucifer.nl
Binnen de fotoclub is er een grote variatie in de
manier van fotograferen en in de stijl van de foto’s.
De foto links een
collodion foto van Henk
Peters.

Collodion fotografie is
uitgevonden in 1851.
In het huidige digitale
tijdperk zijn er in ons
land een aantal
fotografen die het
collodionproces hebben
‘herontdekt’ en er
plezier in hebben om
die werkwijze onder de
knie te krijgen. Bij
collodion wordt een glazen of aluminium plaat
bedekt met collodion en daarna lichtgevoelig
gemaakt met zilvernitraat. Door de zeer geringe
lichtgevoeligheid is er een lange belichtingstijd en
komt meestal alleen een deel van de foto scherp in
beeld.
De foto is een van de foto’s die in groot formaat te
zien is tijdens de jaarlijkse expositie van de fotoclub
van 26 december tot en met 29 december. Gratis te
bekijken van 13.00 uur tot 17.00 uur in
gemeenschapshuis d’n Boogerd in Vessem.

GGD Jeugdmonitor gestart

GGD Jeugdmonitor 12 tot en met
18-jarigen van start
Breng jij de gezondheid van jongeren in
de regio mee in beeld?
Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een
kind in die leeftijd? Dan ontvang je misschien
een uitnodiging (voor je kind) om een
vragenlijst in te vullen over je gezondheid. De
GGD Brabant-Zuidoost organiseert dit
onderzoek voor 24.000 jongeren in het
werkgebied. Hoe meer jongeren meedoen, hoe
beter de GGD de gezondheid van jongeren in
beeld krijgt.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De vragen gaan over je gezondheid en ook over je
leefomgeving, leefstijl en welzijn. De resultaten van
dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat
nodig is voor jongeren om gezond en veilig te
wonen, leven en opgroeien. Denk aan gezond
schoolbeleid, alcoholpreventie en
opvoedondersteuning. Hoe meer jongeren meedoen
aan het onderzoek, hoe completer de gegevens en
de bruikbaarheid van de informatie. De GGD
publiceert de resultaten van het onderzoek medio
2020.



Check je leefstijl!
Ben je benieuwd hoe gezond je bent? En wil je meer
weten over gezonde voeding, bewegen, roken,
alcohol of een gezonde leefstijl? Op het einde van de
vragenlijst kun je een gezondheidsadvies ontvangen
op basis van jouw antwoorden of je kunt kiezen voor
meer algemene informatie en linkjes naar leuke
websites.
Uitnodiging ontvangen?
Als je een uitnodiging hebt ontvangen, ben je (is je
kind) via een steekproef uit het bevolkingsbestand
geselecteerd. Voor jongeren onder de 16 jaar is
toestemming van de ouders nodig voor deelname
aan het onderzoek. De GGD beloont elke twintigste
deelnemer met een cadeaubon ter waarde van tien
euro. Daarnaast maak je kans op één van de drie
cadeaubonnen ter waarde van 200 euro! Doe jij ook
mee?

U kunt de bon uitknippen, maar ook
downloaden via www.oerle.info
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Crypto Oers, puzzel 67

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

oplossing van Crypto 66 was:
SmidsVuurke
IHP
Van dEr Looy
De KoRrel
CLubsupport
Sint CecIlia
BoekeNmarkt
RuimteGebrek

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Fried van Beers,
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Jo Ten Have,
Bets Hospel, Sil Huijbers, Kees Hulshorst,
Corrie Kampinga, Corné Kelders, Jan Lammers,
Janus van Lieshout, Henriette Segers,
Annie Stemerdink

1
2

Familienaam: Vierling
3
4
5
6
7
8
1. Haalt Karin sap van druiven uit haar tuinen? (8)
2. Hoi, huil mee op 26 oktober in Oerle Zuid (9)
3. Op 9 en 10 november kun je bij ons reserveren
(6)
4. Dit hulpmiddel krijg je door bij Oersmakelijke
gerechten (8)
5. Dogenhoi is anders weg (8)
6. Hoger onderwijs voor dit gezelschap op
maandagavond bij Severinus (8)
7. Is dit tweetal ook al een buurtvereniging? (3,6)
8. Beentjewagen zit ook bij de kinderredactie (7)
Succes!
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Zindelijkheidsproblemen

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen,
dat is op te lossen
GGD organiseert infoavonden over
bedplassen en broekpoepen.
‘s Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet
durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze
reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen
komen vaker voor dan gedacht en worden vaak
van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn
deze problemen thuis goed te verhelpen.
Daarom organiseert de GGD informatieavonden
over bedplassen en broekpoepen voor ouders
van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Zindelijk zijn
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal
moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de
basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag
en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de 4 tot
7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen
bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar.
Problemen met zindelijkheid kunnen een grote
impact hebben voor zowel het kind als de ouders.
Infoavonden
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober
een infoavond over bedplassen en op 12 november
een avond over broekpoepen. De infoavond over
broekpoepen is bedoeld voor ouders van jonge
kinderen met poepproblemen die nog niet onder
behandeling zijn van een specialist.
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie
over het probleem. Ook worden verschillende
manieren en praktische tips gegeven om bedplassen
en broekpoepen thuis aan te pakken.
Praktisch
De informatieavond bedplassen vindt plaats op
22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de
Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie
wegwijzers).
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op
12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in
Eindhoven.
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en
start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer
22.00 uur en de kosten zijn 3 euro.
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze
avonden kan via de website www.ggdbzo.nl

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van: Amber van Boekel

Gamba's in chili roomsaus met
pompoen

Ingrediënten (voor 4 personen)
− 600 gram gamba’s
− 800 gram pompoenblokjes
− 400 gram basmatirijst
− 500 ml kookroom

−
−
−
−

250 gram creme fraiche
4 teentjes knoflook
12 el chilisaus
provincaalse kruiden

Bereidingswijze
1. Verhit de oven voor op 180 graden en zet de
grillstand aan indien mogelijk.
2. Verdeel de pompoenblokjes in een ovenschaal.
3. Meng de olijfolie en provincaalse kruiden met de
pompoenblokjes.

4. Rooster de pompoenblokjes in één uur zacht en
gaar.
5. Breng ruim water aan de kook.
6. Verhit ondertussen 2 el olijfolie in een wok of
koekenpan.
7. Kook de rijst volgens de verpakking.
8. Bestrooi de gamba’s met peper en zout.
9. Bak de gamba’s samen met de knoflook en 2 el
chilisaus.
10.Als de gamba’s gaar zijn voeg je de kookroom en
4 el chilisaus toe. Naar eigen smaak kan meer
chilisaus worden toegevoegd.
11.Laat het geheel gedurende 5 minuten zachtjes
koken.
12.Voeg als laatste de crème fraiche toe en verwarm
deze kort mee.
13.De saus is klaar wanneer deze geheel op
temperatuur is.
14.Verdeel de pompoenblokjes en rijst over het bord
en serveer de gamba’s in chiliroomsaus over de
rijst.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat: je als
kersverse mama regelmatig je handen vol hebt aan
je kleine baby’tje. Om dan toch een lekkere maaltijd
op tafel te kunnen zetten is het handig om een
recept achter de hand te hebben waar je maar
weinig handelingen voor nodig hebt. Dit recept heeft
maar weinig handelingen, omdat de groenten alleen
maar in de oven hoeven en de saus heel snel
gemaakt is. Uiteraard is dit ook gewoon een heel
lekker gerecht!
Ik wil de pollepel doorgeven aan
Janneke van Boekel-Bergmans
Omdat Janneke mijn schoonzusje is en ook in
Oers woont en ik heel benieuwd ben welk
recept zij gaat kiezen voor de Pollepel.
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Schoolnieuws

Verkeersbrigadiers
Voor de veiligheid van de kinderen maken wij
gebruik van verkeersbrigadiers. Zij staan iedere
ochtend en middag vrijwillig klaar om uw (klein)
kind en u over te laten steken. Middels deze brief
willen wij de regels van het ”brigadieren” onder de
aandacht brengen. Bedenk hierbij dat dit landelijk
geldende regels zijn en de brigadiers opdracht
hebben om deze dusdanig uit te voeren. Het
negeren van de aanwijzingen van de
verkeersbrigadier kan u dus ook een verkeersboete
opleveren.
1. U kunt oversteken als de brigadier op de weg
staat en het 2e fluitsignaal heeft gegeven.
2. U dient met de fiets ook bij de brigadier over te
steken, van de fiets af te stappen en te lopen
met de fiets aan de hand. Ook als u terug de
weg op wil gaan. Het is dus niet de bedoeling om
langs de brigadier af te fietsen of om over de
stoep te gaan fietsen. Hier lopen namelijk
kinderen.
3. Wanneer u op weg bent om uw (klein) kind op te
halen uit school en de brigadier staat er dan
dient u met de brigadier te overleggen of u
zelfstandig over kan steken of moet wachten op
het brigadiers signaal. Let hierbij op; wanneer er
kinderen in zicht zijn, kunt u niet zelfstandig
oversteken. U dient immers het goede voorbeeld
aan de kinderen te geven.
4. Op maandagmiddag en dinsdagmiddag kan er
niet voor de school geparkeerd worden. Dit staat
ook aangegeven middels verkeersborden.
Gelieve deze in acht te nemen, zodat onze
kinderen veilig in en uit de bus kunnen stappen
als ze gaan sporten. De brigadier heeft van
school de opdracht bij eventuele vergissing u
hierop te wijzen. Het wordt dan zeer
gewaardeerd deze instructie op te volgen.

Peuterkijkochtend
Op dinsdagochtend 29 oktober organiseert
basisschool St. Jan Baptist een peuterkijkochtend.
Op deze ochtend zijn alle jonge kinderen en hun
ouders die een kijkje willen nemen van harte
welkom! Deze ochtend is met name bedoeld voor
ouders die zich oriënteren op een school voor hun
kind. Terwijl de kinderen mogen spelen in de
kleutergroepen kunnen de ouders zich op informele
wijze, onder het genot van een kopje koffie of thee,
laten informeren over de gang van zaken op onze
basisschool. Er is ook gelegenheid tot het stellen van
vragen. Tijdens deze ochtend kunt u uw kind (vanaf
de leeftijd 2 jaar) ook inschrijven. Kinderen jonger
dan 2 jaar kunnen altijd aangemeld worden. Door in
een zo vroeg mogelijk stadium zicht te krijgen op
het aantal nieuwe kinderen op onze school kunnen
wij hierop anticiperen bij de formatie van de
groepen.
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Sophie Jansen,
Saar Kater, Julia Kootkar, Owen Smulders,
Tim Spitters en Stan Uitdenbogaard

De Berckacker
Hallo ik ben Tim en ik ga
mijn stukje doen over
basisschool de
Berckacker.
Jullie denken nou de
Berckacker!!!

Ja, de Berckacker, want
met groep 7\8 zijn we naar de Berckacker gegaan!
Want er was niet genoeg ruimte bij de Sint Jan
Baptist. Dus toen zijn ze naar een school gaan
zoeken waar nog ruimte voor ons was om twee
lokalen te kunnen gebruiken. En blijkbaar mocht dat
bij deze school dus nu zitten we op de locatie bij
basisschool de Berckacker.
Dus ja, hoe doen we dat nou? Nou we staan gewoon
op en dan gaan we ontbijten en vervolgens gaan we
onze haren doen, tandenpoetsen, enz. en dan zijn
we klaar om naar school te gaan. Nou even de fiets
pakken en gaan met die banaan! En als we in de
klas zitten gaan we beginnen. Om half drie gaat de
bel, maar niet voor ons want die bel betekent dat de
Berckacker uit is.
Maar op dat moment denk ik altijd ach ja het is toch
nog een klein half uurtje en dan ben ik ook weer
klaar. Na school spreek ik ook wel eens af met mijn
vrienden maar sommige van die vrienden zitten in
groep 8 van de Berckacker. We gaan dan meestal
met z’n allen voetballen op het schoolplein van de
Berckacker en dat is altijd supergezellig. Toen ik te
horen kreeg dat we naar de Berckacker moesten
baalde ik heel erg maar nu vind ik het toch ook wel
leuk.
Nou dit was mijn stukje weer ik hoop dat jullie het
interessant vonden tot de volgende keer.
Groetjes van
Tim S.

Vitiligo
Hallo, ik ben Saar en ik
heb vitiligo. Ik hoor jullie
al denken wat is vitiligo?
Vitiligo is een onschuldige
ziekte. (een betere
benaming is:
huidaandoening) van de
huid, waarbij de huid en
haren hun kleur verliezen.
De kleur in de huid en haren ontstaat door
kleurstoffen (pigment) en dat pigment verdwijnt bij
vitiligo, waardoor er witten plekken en haren kunnen
ontstaan.
De plekken kunnen heel erg van grootte wisselen,
vaak lijken ze in de zomer groter en witter dan in de
winter.
Het vervelende van vitiligo is dat als je in de zomer
in je korte broek loopt iedereen het kan zien.
In Nederland hebben veel mensen vitiligo, ongeveer
1 op de 100 mensen. Eigenlijk weten we niet precies
waarom iemand vitiligo krijgt.
We weten wel dat
mensen met vitiligo
nieuwe witte
plekken kunnen
krijgen nadat ze
gevallen zijn en een
wondje hebben
gehad.
De witte plekken
kunnen heel klein
zijn zoals een
sproet maar ze
kunnen ook heel
groot zijn bv een
hele hand, arm of been.
Vitiligo kan het ene jaar erger zijn dan het andere
jaar. Soms verdwijnen plekken vanzelf (vaak op
armen en benen) maar er zijn ook plekken die lang
kunnen blijven zitten (gezicht, handen en voeten).
Hoe jonger je bent hoe sneller de plekken weer
kunnen verdwijnen.
Maar ze gaan bijna nooit helemaal weg.

Vitiligo komt veel voor bij kinderen en pubers.
Als je ouder bent dan 30 jaar dan is de kans veel
kleiner dat je nog vitiligo krijgt.

Groetjes Saar
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Kermismunten….
Hallo hier ben ik weer, dit
keer schrijf ik een stukje
over de kermis.
Dit jaar werden er voor de
kermis munten verstopt. Je
kon er iedere dag een
zoeken en als je er een vond
kreeg je een prijs.
Ik heb hard gezocht maar niks
gevonden. Dus ik hoop dat er
volgend jaar weer munten
zijn. Op school kreeg ik ook
een kaartje, dat kon ik
inleveren bij de opening en ik
kreeg er een zakje voor mij
een slijmbal en kaartjes voor
lekkere dingen. Dat was heel
leuk.
Bij de opening had ik mijn fiets versierd met slingers
en ballonnen. Op de kermis vond ik de schiettent het
leukste. Dit jaar waren er ook trampolines en
daarmee kon je heel hoog springen. Op zaterdag
ben ik zelf naar de kermis gefietst zonder mijn papa
en mama om even te spelen en oliebollen te kopen.
Dat was het weer
tot de volgende
keer,
Groetjes, Stan

F1 racen...
Ik ga mijn stukje
schrijven over F1.
F1 is een afkorting voor
Formule 1.
Ik hou zo van F1 omdat ik
met racen ben
opgegroeid.
Ik speel vanaf mijn 3de met
auto’s en speel er nu ook nog mee.
Ik heb ook vanaf mijn 3de een racekleed waar ik
veel op racete en race er nu ook nog op.
Ik had toen nog heel veel auto’s en nu ook nog.
En ik hou er ook
van omdat de F1
auto’s zo hard
gaan en er kunnen
ongelukken
gebeuren, dat vind
ik spectaculair.
Ze gaan soms wel
320 Km/uur! Ik
ben fan van Max
Verstappen hij heeft nummer 33. Max is een
racecoureur. Samen met Valtteri Bottas, Lewis
Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc en
Alexander Albon. Dit zijn er maar een paar, want er
doen wel 20 racers mee.
Ik ben vorig jaar samen met opa en papa naar het
circuit Spa-Francorchamps geweest in Stavelot in
België om Max te zien racen tijdens de kwalificatie.
Ik vond dit heel erg leuk. We zaten op de oranje
tribune bij heel veel andere Nederlanders.
Soms moeten ze om de twee weken racen en soms
om een week. Op vrijdag en zaterdag zijn dan de
vrije trainingen, op zaterdag is ook de kwalificatie
voor de race op zondag. Tijdens de kwalificatie
wordt bepaald op welke plek iedere coureur mag
starten.
Mijn lievelingsracebaan is
Monza in Italië, want ik
heb die als racebaan op
mijn mat staan.
Max Verstappen is een
team met Alexander
Albon. Zij rijden voor het Aston Martin Red Bull
Racingteam.
Tot de volgende Koers!
Owen
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Op paardrijles

First Lego League

Sinds 6 weken zit ik
samen met mijn beste
vriendin Julie op
paardrijles bij PKC Eersel
en dat is super leuk!!!!

Deze keer ga ik een
stukje schrijven over de
FLL (First Lego League),
dat doen wij met de hele
klas op school (groep 8).

De manege:
PKC staat voor
PaardensportCentrum de
Kempen en ligt in Eersel. Ze hebben er heel veel
paarden. Ik heb al op verschillende paarden gereden
zoals Chat, Bliksem en Junior. Sommige paarden
hebben grappige namen zoals Youtube, Lakedance
en Whatsapp. Bliksem is mijn lievelingspaard. Hij is
wit en erg lief. Er zijn drie rijbakken binnen en
verschillende rijbakken buiten. Het is best een grote
manage. Je voelt je er erg welkom. Iedereen is
vriendelijk en wil je helpen.

Als we beginnen met de FLL
gaan we bij elkaar zitten en
bespreken we even wat we
die dag even gaan doen.

Rijles:
Mijn instructeurs zijn Peter en Chantal. De eerste
vier lessen hebben we geleerd hoe we een pony
moeten verzorgen, moeten op- en afzadelen etc.
Wist je dat een zadel erg zwaar is om op een pony
te tillen. Hier heb ik af en toe nog hulp bij nodig. Je
leert er super veel. In les 5 mochten we voor het
eerst op een pony rijden. Op het einde van de les
moesten we voor het eerst in draf. Erg spannend
maar het ging erg goed. In les 6 hebben we bijna de
hele les in draf gereden. Mijn paard Abel ging toen
per ongeluk in een keer in galop. Jeetje daar schrok
ik van maar ik ben er wel op blijven zitten.
Britt Dekker:
Mijn grote voorbeeld is Britt Dekker. Zij kan heel
goed paardrijden en maakt hier leuke video’s van.
Deze kijk ik dan op youtube. Zij heeft pas een nieuw
paard George. Ik heb haar in de zomervakantie
ontmoet. Toen was ik in het publiek aanwezig bij de
opnames van haar nieuwe televisieprogramma
Beestenbende. Ik hoop dat ik later net zo goed kan
paardrijden als Britt.

Oh ja dat was ik bijna
vergeten de FLL doen wij
altijd op vrijdagochtend. Maar
nu verder. Als je hebt
besproken wat je die dag kunt
gaan doen ga je aan het
werk. Sommige kinderen
gaan dan aan de robot werken. Als je aan de robot
mag gaan werken ga je de robot programmeren en
andere kinderen gaan bijvoorbeeld onderzoek doen.
En ik hoor jullie al denken onderzoek doen?
Waarvoor dan? Nou dat zal ik je eens uitleggen. We
hebben een thema/onderwerp waar je een oplossing
voor moet bedenken en dit jaar is dat thema: city
shaper, en city shaper is dus het thema voor dit
jaar. En bij dat thema moet je dan een probleem
bedenken bijvoorbeeld: te veel
uitlaatgassen. Als je dat als
probleem hebt dan moet je bij
dat probleem ook een
oplossing bedenken.
Nu nog even over de robot, je
moet de robot zo
programmeren dat die allemaal
missies kan. Een missie is iets
wat van lego maakt. Zo’n
missie is bijvoorbeeld een
boom waar je dan allemaal
dingetjes in moet doen met de
robot. Hiernaast is een plaatje.
En die dingetjes die je in de
boom ziet, moet je in de boom
krijgen met de robot.

Tot de volgende
keer

Nu nog even
over het team, ik
zit in team 2 met
zeven kinderen
uit mijn klas en
drie coaches.
Het is een heel
leuk team.

Groetjes Julia

En hier is een
foto van mijn
team.
Dit was mijn stukje van deze keer. Tot de volgende
koers.
Sophie
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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.
Oktober
18
23
25
26
27
29

Ophalen groene kliko + PMD-zak
VKS: bowlen
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Open peuterkijkochtend 9u-12u

November
1
Ophalen groene kliko + PMD-zak
2
TCO: Spooktocht
3
Ploegwedstrijd Grote Aard Oerle
vanaf 11.00u
4
Jaarvergadering Verenigingen DVO
5
SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
8
Ophalen groene kliko + PMD-zak
9 + 10
Koers van Oers: Boekenmarkt in d’Ouw
School (zie poster)
13
VKS: kaarten en triominos
15
Ophalen groene kliko + PMD-zak
17
Sinterklaasmiddag in d’Ouw School
22
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
23
Ophalen oud papier
24
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
25
Openbare vergadering DorpsVereniging
Oerle 20.30u in d’Ouw School
27
VKS: sinterklaasavond
29
Ophalen groene kliko + PMD-zak
December
5
Sint en Piet op school en Nummereen
6
Ophalen PMD-zak
11
VKS: kerststukjes maken
13
Ophalen groene kliko + PMD-zak
18
VKS: kerstviering
20
Ophalen grijze kliko + PMD-zak
21
Kerstmeemekoar
27
Ophalen groene kliko + PMD-zak
28
Ophalen oud papier

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.

2020
Januari
3
18 en 19

TCO: activiteitenmiddag
Expositie Kunstuitleen Veldhoven e.o. in
d’Ouw School
TCO: dag in de sneeuw

26
(of 9 febr)
26
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
28
Open peuterkijkochtend 9u-12u
Februari
9
TCO: Dag in de sneeuw
(of 26 jan)
23
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Maart
13
15
20
22

April
5
26

Mei
12
24
24

Juni
5+6
6
27+28
28

TCO: voorjaarsactiviteit meisjes
TCO: voorjaarsactiviteit jongens
TCO: info-avond braderie
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

TCO: braderie
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

Open peuterkijkochtend 9u-12u
TCO: verrassingsactiviteit
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

Boergondisch Oers
Gilde St. Jan Baptist: 700-jarig jubileum
met groot Gildefeest
TCO: tieners 4 tieners
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

Juli

De volgende kopijdatum is

1 november 2019
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Augustus
14-15-16 TCO: bivak
23
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
29
TCO: afsluiting

