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Redactie 
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,  
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken, 
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel, 
Janine Zwerink- Nijlunsing. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij Rabobank Oerle-Wintelre en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle. 
 
Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd). 
 
Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33 
 
Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meld klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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12½ Jaar Kringloop 

Kringloop De Kempen is 12½ jaar geleden opgericht 
door een paar enthousiaste vrijwilligers. Hergebruik 
van goederen en werk voor hen die dat willen, maar 
moeilijk kunnen krijgen, staan centraal.  
Het gaat zo goed, dat tijdens de jubileumviering in 
het weekeinde van 5 en 6 oktober a.s. een nieuw 
bedrijfsgebouw in gebruik kan worden genomen. Op 
die data vindt ook de Nationale Kringloopdag plaats. 
Reden om feest te vieren en u uit te nodigen 
daaraan deel te nemen.  
Noteer de data en kijk op www.kringloopdekempen 
en in de plaatselijke weekbladen wat er allemaal te 
beleven valt. 

Vrijwilligers gezocht 

Sensoor zoekt dringend vrijwilligers 
Vrijwilligers van Sensoor zijn dag en nacht, alle 
dagen van het jaar bereikbaar via telefoon en chat 
voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek 
waarin met aandacht naar hen geluisterd wordt. 
 
Om iedereen te woord te kunnen staan heeft 
Sensoor dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 
Iedereen die kan en wil luisteren en iets voor een 
ander wil betekenen is welkom. Sensoor biedt een 
goede training vooraf en begeleiding tijdens het 
werk. Vrijwilligers omschrijven de organisatie als 
een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze zelf 
veel leren. We ontmoeten u graag.  
 
De basistraining begint op 20 en 21 september a.s. 
 
Informatie en aanmelding op  
www.sensoor.nl/brabant of  
telefoonnummer 040-212 55 66 

Playmobil te koop 

Voor de liefhebber, hebben wij diverse dozen 
PLAYMOBIL te koop. 
O.a. het drakenkasteel, politiebureau, 
brandweerkazerne, dinosaurussen, kamper, 
speedboot en nog veel meer. 
Wie interesse heeft kan contact opnemen met: 
Fam. Van der Mierden.  
 
Tel: 040-2052966 of 06-51152435 (René) of  
06-12515834 (Gerry) 

Busbedevaart Lourdes 

9-daagse busbedevaart naar Lourdes 
september 2014 
 
Bij voldoende belangstelling zal in 2014 in 
samenwerking met de erkende bedevaartorganisatie 
N.L.Z weer een 9-daagse busbedevaart worden 
georganiseerd. Dit naar voorbeeld van de 
succesvolle bedevaarten in 2009-2010-2012-2013. 
In 2014 zal deze zijn van donderdag 11 t/m vrijdag 
19 september. 
 
Het is nog ver vooruit, maar misschien heeft u nu al 
interesse of kent u familieleden, vrienden of 
kennissen die deze reis mee willen maken. Tijdens 
deze bedevaart wordt o.a. een bezoek gebracht aan 
de prachtige kathedraal in Reims of Metz en ook aan 
Nevers waar Bernadette opgebaard ligt.  
Voor verdere informatie of evt. aanmelden kunt u 
contact opnemen met: 
Jos van der Heijden reisleider, de Winterstraat 14, 
Best. Telefoonnummer 0499 - 373779.  
U kunt ook een mailtje sturen naar 
vwkn.lourdes@gmail.com 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Afscheidsconcert Kupalje 

Muziekensemble Kupalje bestaat uit tenor Viktor 
Streljtsjenja, bariton Alexander Krasnodubski,         
beiden solist aan de staatsopera van Wit Rusland en 
cimbaliste Tatjana Jeletskaja en pianist Nicolai 
Serdobov, beiden verbonden aan het 
conservatorium in Minsk.  
 
Op zondag 22 september geven zij een laatste 
concert in ’t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Aalst/Waalre. 
Aan het concert werken ook de Brabantzangers en 
Gemengd koor Chant’Oers uit Oerle mee. Het 
begint om 14.30 uur en de toegang is gratis. 
Het wordt een heel gevarieerd programma. 
 
Kupalje komt jaarlijks naar Nederland om een hele 
reeks concerten te verzorgen in de regio Eindhoven. 
Tijdens hun eigen vakantie zamelen ze zo geld in 
voor kinderen in hun land die bijzondere zorg nodig 
hebben. Jaarlijks komt een groep van 30 kinderen  
3 weken naar een kampeerboerderij in de Kempen 
om daar de vakantie van hun leven te hebben. 
Alleen de armste kinderen met de grootste 
problemen komen daarvoor in aanmerking. Ze 
komen naar Nederland met vaak niet meer dan wat 
zij op dat moment aan hebben. Soms lopen ze zelfs 
op geleende schoenen. Na die vakantie kunnen ze er 
vaak weer jaren tegen. Er is in Wit-Rusland veel 
armoede en ook de gevolgen van de kernramp in 
Tsjernobyl zijn nog steeds merkbaar. 
De toegang voor de concerten van Kupalje is 
weliswaar gratis, maar na afloop van het concert is 
er een collecte. De opbrengst daarvan is helemaal 
bestemd voor de zorg aan kansarme kinderen in hun 
land. Omdat bij de Stichting Stedenband Eindhoven 
Minsk veel vrijwilligers actief zijn wordt de opbrengst 
van de collecte door de Gemeente Eindhoven 
verdubbeld. 

Severinus Academie van start 

Officiële start Severinus Academie 
Maandag 26 augustus opende de Severinus 
Academie officieel haar deuren. 
Opleidingsfunctionaris Nicole Verhoeven trapte af en 
heette alle leerlingen hartelijk welkom in hun eerste 
leerjaar. Femke Vorstenbosch nam het stokje over 
en inspireerde de aanwezigen met een verhaal over 
een school voor dieren als metafoor. Vervolgens 
legden alle leerlingen de eed van geheimhouding af, 
onder toeziend oog van Geraline Leusink, voorzitter 
Raad van Bestuur. Hiermee is de Severinus 
Academie officieel geopend. Tijd voor koffie en taart! 
Na de feestelijke opening startten meteen de eerste 
lessen. Severinus wenst alle leerlingen veel plezier 
en succes met de opleiding!  

Muziekensemble Kupalje. 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

Overpeinzingen 

Oh jee, ik hoor de laatste tijd alsmaar verhalen over 
weggaan en zo en ik vraag me af waar dat toch 
allemaal op slaat. Zou dat echt betekenen dat de 
vrouw die ik al zo lang ken, hier ophoudt met de 
caravan??? En wat zal dat dan voor mij gaan 
betekenen? 
 
Mina is niet blij met de verhalen die ze af en toe 
hoort als de vrouw hier is. Dat is dan niet vaak meer 
de laatste jaren, maar deze verhalen verontrusten 
Mina toch wel behoorlijk. 
Ze heeft al zo veel zien veranderen de laatste tijd. 
Er verdwijnen regelmatig spullen uit de caravan en 
het schuurtje en ook om haar heen ziet ze het 
langzaamaan leger worden. 
Haar vriend eend is ook al een poosje verdwenen en 
Mina gaat zich steeds eenzamer voelen op de plek 
waar ze eens zo gelukkig mee was. 
Wat zal er van haar terechtkomen wanneer de 
vrouw en haar kinderen hier niet meer komen? 
 
En dan voelt Mina plotseling dat ze wordt opgepakt. 
Ze wordt naar de openstaande auto gedragen en 
daar voorzichtig in de bagageruimte gelegd.  
Er wordt een deken over haar heen gedrapeerd en 
dan ligt ze daar in het donker heel de middag te 
wachten op de dingen die gebeuren gaan. 
Na uren wachten hoort Mina dat er meer spullen in 
de auto gebracht worden en tenslotte merkt ze dat 
de auto gestart wordt en wegrijdt. 
Waar zal ze heen gaan? En wat staat haar te 
wachten??? 
Mina is eigenlijk wel erg zenuwachtig en als ze geen 
stenen beeld was geweest dan had ze het beslist 
niet droog gehouden. 
 
De rit duurt lang en juist wanneer Mina het bijna 
niet meer volhoudt om zich zo koelbloedig, als van 
haar als beeld verwacht mag worden, te houden ... 

lijkt er een eind te komen aan de rit. 
De kofferbak gaat weer open en Mina wordt eruit 
gehaald en een huis binnengedragen. 
Ze wordt neergezet op een soort houten tafeltje en 
ze kijkt een beetje verdwaasd om zich heen. 
Waar is ze? Dit huis kent ze niet! 
Maar dan ziet ze de vrouw en de dochter van de 
vrouw en ze is een klein beetje gerustgesteld. 
Ook het hondje van de vrouw loopt hier rond, dus 
alles zal wel goed komen denkt ze stilletjes. 
Maar de vrouw en haar hondje gaan weer weg en 
alleen de dochter blijft achter en Mina vraagt zich 
opnieuw af wat haar allemaal te wachten staat. 
 
 
Thea 
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

Data 
De thema-avonden zijn op: 24 september,  
1 oktober, 12 en 19 november en vangen aan om 
20.00 uur. De excursies zijn op: 28 september,  
5 oktober, 16 en 23 november. 
 
Lokatie 
De theorie-avonden zijn in d’n Aard Ariespad 5 te 
Veldhoven. 
De excursies zullen in en rond Veldhoven gehouden 
worden. Twee excursies zijn per fiets; de andere 
excursies zijn te voet.  
 
Cursusgeld 
Het cursusgeld bedraagt € 40,00 voor IVN-leden en 
donateurs. Niet IVN-leden betalen € 50,00. 
Iedere cursist(e) ontvangt tevens een digitale 
reader. 
 
Aanmelden kan via de website van het IVN 
Veldhoven-Eindhoven-Vessem: 
http://ivn.nl/afdeling/veldhoven-vessem 
 
Namens de cursuswerkgroep 
Hetty Fokkens  

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Cursus Natuur 

IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem organiseert: 
cursus Natuur in en rond Veldhoven  
 
Het wordt binnenkort weer herfst.  
Een boeiend seizoen in de natuur. Paddestoelen 
verschijnen overal, eikels en beukennootjes vallen 
op de bodem, al die verschillende soorten vruchten 
die aan planten en struiken rijpen, bladeren kleuren 
prachtig bont.  
 
In het najaar 2013 wil het IVN Veldhoven-
Eindhoven-Vessem starten met een cursus over 
natuur in en rond Veldhoven. Een cursus over 
verschillende landschappen en wat daarin te zien en 
te beleven is. 
 
Inhoud van deze cursus: 
 
- Brabantverkenning 
hoe is ons landschap ontstaan, hoe zag onze 
omgeving er vroeger uit, hoe leefde men vroeger en 
wat ziet u hiervan vandaag nog terug in de natuur 
en in het landschap 
 
- bossen, paddenstoelen, varens en mossen 
hoe zagen onze bossen er door de eeuwen heen uit, 
welke paddenstoelen, varens en mossen kunt u in 
de omgeving van Veldhoven vinden en hoe herkent 
u die?  
 
- heide, vruchten, zaden en andere 
herfstverschijnselen 

honderden jaren geleden was Noord-Brabant bedekt 
met uitgestrekte heidevelden, waarom was er 
vroeger zoveel heide en tegenwoordig niet meer; 
zaden en vruchten zijn er in alle maten, vormen en 
kleuren. 
 
- parken en tuinen 
een stukje geschiedenis, wat is er allemaal aan 
natuur te zien in onze parken en tuinen. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Parochieberichten: 

Overleden: 
† mw Lies Boelens-Mollen, 89 jaar 
† mw Corrie Dirven-Gorissen, 89 jaar. 
 
Pastores: 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Weekeinde van 21 - 22 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
 
Weekeinde van 28 - 29 september: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn     (The Unity)  
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn     (Convocamus) 
 
Weekeinde van 5 – 6 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn 
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn 
 
Weekeinde van 12 - 13 oktober: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn    
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn     (Convocamus) 
 
Fusie naar één Veldhovense parochie: 
Christus Koning 
Zoals u mogelijk al aan het logo hebt ontdekt, in het 
parochieblad of de krant hebt gelezen is de parochie 
Christus Koning vanaf 15 augustus jl. een feit.  
Het bestuur van de voormalige parochie H. Drie-
eenheid is dus per die datum teruggetreden, maar 
diverse leden helpen in een werkgroep het nieuwe 
bestuur vooruit.  
Tot aan het einde van het jaar zullen er nog niet zo 
veel veranderingen zichtbaar zijn, want her en der 
moet het nieuwe bestuur de kans krijgen om zich te 
oriënteren en een nieuw beleid op poten te zetten. 
Het is een hele klus om eensgezind onze nieuwe 
toekomst rond te krijgen. 

In het nieuwe bestuur van Christus Koning hebben 
de volgende personen zitting: teamleider Deken 
René Wilmink, Jan de Bonth – vice voorzitter,  
Kitty Tholen - secretariaat, Wim Gilden - 
penningmeester, Jan Egelmeers – vastgoed,  
Tiny Leijten – personele zaken, Huub Verhagen – 
personele zaken en Ed Arons – communicatie en 
evangelisatie. 
 
Wat is er (nog) niet gewijzigd? De Beheercommissie 
van de St. Jan de Doperkerk blijft voorlopig nog op 
haar post, want het is onmogelijk om de praktische 
zaken in/van een kerkgebouw zo maar even over te 
nemen. Rond het einde van dit jaar wordt nader 
bericht verwacht over de vieringen en de 
aanvangstijden. 
Voorlopig blijft de St. Jan nog open. Het voorstel van 
de stuurgroep is naar de bisschop, maar er is nog 
geen uitsluitsel over de sluiting ontvangen. Wij 
blijven dus een sprankje hoop houden!  
Op 12 september is er in de H. Caeciliakerk een info 
avond en waarschijnlijk kan men dan meer inzicht 
geven over onze kerk. 
Ik wens het nieuwe bestuur veel succes met haar 
immense klus! 
 
Alexa 
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Aanmelden voor Vormsel en 
Communievoorbereiding voor de parochie 
Christus Koning Veldhoven 
  
Het nieuwe schooljaar gaat zo weer van start en 
daarmee ook de voorbereidingen voor het Vormsel 
en de Eerste Communie. 
Met ingang van 15 augustus zijn alle parochies uit 
Veldhoven samengevoegd tot 1 grote parochie. 
Vanzelfsprekend verandert er dan niet meteen iets. 
Wel gaan de communie- en vormselwerkgroepen al 
wat meer samenwerken.  
Dit jaar gaat het aanmelden in ieder geval nog 
apart. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt 
bepaald hoe we verder zullen gaan met de 
voorbereidingen. 
 
Voor de communicanten horend bij H. Caeciliakerk, 
H. Lambertuskerk en St. Jan de Doperkerk  
kunt u uw kind aanmelden op het mailadres: 
rkparochie_h3e@scarlet.nl.  
Wilt u uw kind voor de Communie aanmelden 
vóór 18 september. 
Het is dan belangrijk dat u even duidelijk aangeeft 
of het voor het Vormsel of de Eerste Communie is. 
Dan de school vermelden en in welke klas uw kind 
zit. Ook aangeven bij welke kerk u hoort. 
U ontvangt dan van ons een uitgebreid 
aanmeldingsformulier dat tijdens de 
informatieavonden ingeleverd moet worden. 
 
Voor de communicanten horend bij de H. Jozefkerk, 
St. Maartenkerk en H. Willibrorduskerk  
is er eerst een informatieavond voor de ouders op 
dinsdag 1 oktober om 20.00u in de H. Jozefkerk.  
Daar worden dan ook de aanmeldingsformulieren 
uitgereikt.  
 
Voor het Vormsel zijn 2 informatieavonden 
gepland. Als u deze Koers leest zijn die avonden al 
geweest. U kunt uw kind toch nog aanmelden voor 
het vormsel, u ontvangt dan de nadere informatie 
die op ouderavonden gegeven zijn.  
Uiterlijk tot 25 september aanmelden.  
 
Namens de communie- en vormselwerkgroepen van 
parochie Christus Koning 
 
Pastor Myriam Schoutsen namens parochie Christus 
Koning (myriamschoutsen@christushovenier.nl)  
Esther Verberne namens H. Jozef, H. Maarten, H. 
Willibrordus (verberne.esther@gmail.com)  
Kitty Tholen namens H. Caecilia, H. Lambertus en 
St. Jan de Doper (rkparochie_h3e@scarlet.nl) 

Wie wordt de nieuwe prins? 

Wie wordt de nieuwe prins van 
Rommelgat? 
 
Met trots presenteert SOK het “Prinsenbal 2013”. 
 
Ook zo benieuwd wie de nieuwe prins van 
Rommelgat wordt? Kom dan op 9 november om 
20.00 uur naar het "Prinsenbal 2013" en laat je 
verrassen door een spetterende opkomst van de 
nieuwe Prins van Rommelgat! 
 
De avond wordt aan elkaar gedraaid door Brabants 
bekendste party DJ “DJ Jordy Graat”. 
 
Verder kunt u genieten van diverse live optredens 
van o.a.: rasartiest John de Wit en een aantal gast 
optredens.  
 
En als klap op de vuurpijl een spetterend optreden 
van rasentertainer, Jeroen van Zelst alias  
“DJ JOENE”.  
 
En een spectaculair optreden van de feestband van 
Holland, "Het Feestteam". Bekend van o.a.: Wij zijn 
het feestteam tatatata!!! 
 
Reden genoeg dus om te komen!!!!!!!  
 
Kaarten voor deze avond kosten slechts € 5.- 
(informatie over de verkooppunten volgt snel via 
Facebook, SOK Veldhoven) 
 
Het evenement wordt gehouden in de Kempen 
Campus, aan de Knegselseweg 30 te Veldhoven 
(Sondervick College). 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven
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Wijkzuster in Oerle 

Is uw huis klaar voor uw 
toekomst? 
Kleine aanpassingen maken een 
groot verschil! 
 
U wilt veilig en comfortabel 
thuis wonen. Ook als u ouder 
wordt of verzorging nodig heeft. Dan is het 
verstandig en soms noodzakelijk enkele 
aanpassingen in uw huis te doen. Vaak zijn dat 
kleine aanpassingen zoals het plaatsen van een 
douchebeugel of het huren van een verstelbaar 
bed. Soms zijn grotere hulpmiddelen of een 
verbouwing nodig. Waar kunt u terecht voor 
deze zaken? We hebben het voor u op een rij 
gezet. 
 
De ergocoach van ZuidZorg adviseert cliënten gratis 
over de inrichting en hulpmiddelen die nodig of 
wenselijk zijn. Ze wordt op verzoek van cliënten en 
wijkverpleegkundigen ingeschakeld. Annette de Kort 
is zo’n ergocoach. Hoe gaat dat in zijn werk? 
Annette: ‘Als je ziek bent of moet herstellen van een 
operatie ben je minder mobiel. Vaak komt er een 
rollator in huis. Op de eerste plaats is het dan 
belangrijk om meer bewegingsruimte te creëren. 
Ook beter licht - een sterker peertje - een goed 
matras, douchebeugel, verhoogd toilet en 
douchekrukje kunnen veel schelen bij de dagelijkse 
verzorging in huis. Het zijn vaak kleine 
aanpassingen die een groot verschil maken.’  
 
Grote waarde 
Annette vervolgt: ‘Door de hulpmiddelen is het 
mogelijk om veilig en comfortabel zelfstandig thuis 
te wonen. Maar de aanpassingen zijn ook van grote 
waarde voor de zorgverleners. Het is zwaar werk. 
De hulpmiddelen helpen om klachten aan rug en 
schouders te voorkomen.’  
 
Aanschaffen en monteren 
De ergocoach adviseert en helpt u, maar schaft de 
materialen niet voor u aan. Wellicht heeft u familie 
of mensen in uw omgeving die u hierbij kunnen 
helpen. Is dat niet het geval dan kunt u wellicht een 
beroep doen op vrijwilligers. Die zijn er nogal wat in 
Oerle. 

Waar kunt u terecht? 
 
Tijdelijke hulpmiddelen  
Het eerste half jaar kunt u veel hulpmiddelen 
kostenloos lenen via de thuiszorgwinkel van 
ZuidZorg. Het gaat hierbij om noodzakelijke 
hulpmiddelen zoals een verstelbaar bed, rollator of 
douchestoel.  
 
Kleine hulpmiddelen 
Kleine hulpmiddelen zoals de easy slide die het 
aantrekken van elastische kousen vergemakkelijkt, 
zijn voor eigen rekening. Dat geldt ook voor een 
douchebeugel of een verhoogd toilet.  
 
Zorgverzekering 
Als u de hulpmiddelen langer dan een half jaar nodig 
heeft, kunt u een beroep doen op uw  
zorg-verzekering. Dat geldt ook voor de 
hulpmiddelen die u niet kostenloos bij de 
thuiszorgwinkel kunt lenen. We schakelen dan de 
hulp in van een ergotherapeut. Die adviseert u hoe u 
de hulpmiddelen in uw leven kunt inpassen. Vraag 
hiervoor uw huisarts om een verwijsbrief. 
 
De gemeente Veldhoven 
Of u in aanmerking komt voor de vergoeding van 
een rolstoel, scootmobiel of traplift kunt u navragen 
bij de gemeente Veldhoven. Die heeft hiervoor een 
Loket WMO, tel. (040) 25 84 455. WMO staat voor 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die regelt 
een aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen met 
als doel dat mensen zo lang mogelijk veilig thuis 
kunnen blijven wonen. De wet stimuleert 
tegelijkertijd zelfredzaamheid en de hulp van 
naasten.  
 
Verhuizen of verbouwen 
Misschien zijn er grotere ingrepen nodig of staat u 
toevallig op het punt om te verhuizen of te 
verbouwen. Houd dan rekening met zaken als anti-
slipvloer in de badkamer, goed bereikbare 
keukenkastjes, geen drempels, voldoende ruimte en 
goede (automatische?) verlichting. Of een 
verbouwing (deels) vergoed wordt, kunt u navragen 
bij het Loket WMO van de gemeente Veldhoven.  
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Oude Kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dpgveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 
* Diabetes 
* Verhoogd cholesterol 
* Hoge bloeddruk 
* Gezonde voeding 

www.dpgveldhoven.nl 

Handige website 
Op de website www.wonenopleeftijd.nl kunt u een 
lijst invullen over uw (toekomstige) woning en krijgt 
u advies over de aanpassingen die nodig of 
wenselijk zijn.  
 
Kop koffie 
De ergocoach werkt nauw samen met de wijkzusters 
van Oerle: Berry de Lepper en Vivian Olislagers.  
De wijkzusters zijn iedere woensdagochtend van 
10.30 – 11.30 uur in de ontmoetingsruimte in  
d’Ouw School. U bent van harte welkom voor een 
kop koffie en een praatje. Berry en Vivian zijn 
daarnaast bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur op telefoonnummer 040 – 230 84 08 en 
via wijkzusteroerle@zuidzorg.nl. Hun voorlichting en 
advies zijn gratis (zonder indicatie en zonder 
kosten).  

Berry de Lepper en Vivian Olislagers,  
wijkzusters in Oerle. Wij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op  
( 040-230 84 08 en via 
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl.  
 
Onze hulp en advies zijn 
gratis (zonder indicatie en 
zonder kosten).  

Gezondheidsplein d’Ouw School 

Bij een apotheek haalt u uw medicijnen, heeft 
u lichamelijke klachten, dan kan een 
fysiotherapeut u helpen en als u kampt met 
overgewicht kunt u gebaat zijn met adviezen 
van een diëtist. Dat komt u allemaal zeker 
bekend voor. Maar wat doet een ergotherapeut 
nu eigenlijk? Als ik meer wil weten over de 
bijwerkingen van mijn medicijnen, kan ik dan 
óók bij de apotheek terecht? En als ik tijdelijk 
een hulpmiddel nodig heb, hoe werkt dat dan? 
 
Op deze en nog veel meer vragen krijgt u antwoord 
op het Gezondheidsplein op zaterdag 5 oktober. In 
d’Ouw School in Oerle kunt u op deze middag in een 
informele sfeer kennis maken met een groot aantal 
zorgaanbieders uit de regio. Zij zullen zich daar 
presenteren en vertellen u graag en enthousiast 
over hun expertisegebied.  
 
Het gezondheidsplein wordt georganiseerd door 
PARA-plus. Dit is een samenwerkingsverband tussen 
diverse paramedici afkomstig uit Veldhoven en 
omstreken waaronder de diëtist, apotheek, 
fysiotherapeut, ZuidZorg, ergotherapeut en 
logopedist. Naast de leden van PARA-plus zullen ook 
enkele andere zorgaanbieders aanwezig zijn op deze 
middag.  
  
U bent van harte welkom om even binnen te lopen 
en persoonlijk kennis te maken met de 
zorgverleners. Wij staan voor u klaar in 
dorpscentrum d’Ouw School op zaterdag 5 oktober 
tussen 13.00 uur en 16.00 uur.  
  
Meer informatie en een overzicht van alle 
deelnemende zorgverleners: www.dpgveldhoven.nl  
Website PARA-plus: www.para-plus.info 
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jan1.joosten@kpnplanet.nl 

Zilst Blues en Rock 

In Zilst is het intussen een traditie in oktober. 
Voor het 6e jaar vindt daar het Zilst 
Blues&Rock festival plaats.Dit internationale 
festival wordt gehouden op 18, 19 en 20 
oktober aanstaande. In bijna alle cafés in Zilst 
vinden optredens plaats. De kick-off party is 
dit jaar bij St. Joris op vrijdag de 18e. Op 
zaterdag is de Blues-only night, met inderdaad 
enkel aan blues verwante muziek. De zondag is 
ingeruimd voor nog eens 5 optredens met 
blues, rock en lekkere rockabilly. De aanvang 
op vrijdag en zaterdag is vanaf 21.00 uur, op 
zondag is de start wat eerder en kun je terecht 
vanaf 17.00 uur.  
 
Het mooie van dit festival is dat het (mede dankzij 
onze sponsor House of Bedding) gewoon helemaal 
gratis is. 
 
Gedurende de jaren is de bekendheid enorm 
gegroeid en er komen groepen vanuit België en 
Duitsland naar dit festival vanwege de kwaliteit en 
de unieke sfeer in de kom van Zilst, waar de podia  
binnen een straal van enkele tientallen meters 
liggen. Hoewel hier moet worden vermeld dat het 
iets buiten het centrum gelegen café De Kleine Man 
ook meedoet op zaterdagavond.  
 
De organisatie streeft naar een aansprekende mix, 
waarbij lokale bands absoluut ook kansen krijgen. 
Dit jaar bijvoorbeeld Broodje Earing en Liberty 
Street. Andere aansprekende namen zijn Spunyboys 
(rockabilly), Bas Paardekoper and band (blues), 
Mike and the Mellowtones (blues) en Sudden Lee 
(blues). 
Daarmee willen we de andere acts echter absoluut 
niet achterstellen. Er is voor elk wat wils en je kunt 
meerdere bands per avond volgen. Voor de juiste 
programmering kun je kijken op www.zilst-blues.nl 
 
Pak de fiets en kom in het weekend van  
18 t/m 20 oktober aanstaande naar Zilst, breng wat 
muziekvrienden mee en geniet van een schitterende 
muziekbelevenis onder het genot van een lekker 
pilske. Je bent van harte welkom. 

Op zaterdag 5 oktober 2013 zal een 
inloopmiddag worden gehouden in de MFA 
Noord in Veldhoven. Van 14.00 tot 17.00 uur 
kunt U hier terecht met alle vragen over 
fotograferen en het maken van videofilms, 
opnemen, bewerken en bewaren. 
 
Voor fotografie is aanwezig: Mariet Wielders en voor 
video Ton de Vries. Beiden zijn docent fotografie en 
videobewerking aan de Parasol in Veldhoven. 
U krijgt desgevraagd natuurlijk ook informatie over 
het volgen van een cursus, waarin U leert betere 
foto’s te maken of van Uw opgenomen videobeelden 
een leuk kijkbaar geheel te maken. 
 
Verder is fotoclub Luminos aanwezig waar u ook 
terecht kunt met vragen over fotoshoppen.  
Dus graag tot 5 oktober in de MFA Noord in 
Veldhoven. 
 
Voor telefonische informatie  
Ton de Vries 040-2530916 

Foto en video vragen? 
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Nederlandse Norm voor Gezond 
Bewegen. 
 
In de vorige editie werd de Nederlandse Norm voor 
Gezond bewegen al aangehaald. Op alle leeftijden is 
bewegen van belang wanneer het gaat om het 
voorkomen of verminderen van klachten. 
Bij Fysiotherapie Oerle/Heikant hebben we 
verschillende beweegprogramma’s opgestart waarbij 
het belang van bewegen centraal staat. Hieronder 
willen we een aantal beweegprogramma’s toelichten. 
 
Bewegen is Vet 
“Bewegen is vet!” is een bewegingsprogramma voor 
kinderen van 6-12 jaar oud met overgewicht of 
obesitas. Hierbij wordt gestreefd naar een actieve 
leefstijl volgens de Nederlandse Norm voor Gezond 
Bewegen (NNGB) én plezier krijgen in bewegen. Er 
wordt geprobeerd de kinderen te stimuleren en de 
mogelijkheid te geven om te ervaren hoe leuk 
bewegen is.  
Door dit in een groepje te doen, kunnen de kinderen 
elkaar stimuleren en ervaren hoe leuk het is om 
samen te bewegen, iets wat niet altijd 
vanzelfsprekend is voor deze kinderen. 
Verder richt “Bewegen is vet!” zich indien nodig ook 
op een stukje psychosociale begeleiding door een 
pedagogisch medewerker. Er worden dan individuele 
sessies gepland, die met name gericht zijn op het 
vergroten van de eigenwaarde en het 
zelfvertrouwen. Ouders zullen hierbij betrokken 
worden. Indien nodig zal tijdens “Bewegen is Vet!” 
ook aandacht besteed worden aan het 
voedingsaspect. Een diëtiste zal door middel van 
bijeenkomsten, waarbij ook de ouders worden 
betrokken, informatie, tips en adviezen geven over 
een gezonde voedingsstijl. Hierbij worden ook de 
kinderen actief betrokken. 

Gezond Bewegen 

Na drie succesvolle jaren met mooie resultaten is 
het programma nu een jaardoorlopend programma. 
Het is breder opgezet in de Gemeente Veldhoven 
waardoor de overgang naar de sportclubs kleiner 
gemaakt is, de sportlessen vinden namelijk plaats 
bij de sportclubs zelf. Er wordt 1x per week bij 
zwembad den Ekkerman en 1x per week bij 
atletiekvereniging GVAC getraind. De trainingen 
bevatten sport- en spelbewegingen met veel actie 
en plezier in het water of op/langs de atletiekbaan. 
Reacties van deelnemers op eerdere edities van 
Bewegen is Vet: 
'Ik wist niet dat bewegen zó leuk was!' 
'Het is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam' 
'Ik wist niet dat er zoveel leuke sporten waren'. 
 
Bewegen is Vet start weer per 1 september 2013, 
maar opgeven is vanaf nu altijd mogelijk! 
Kijk voor meer informatie op www.bewegenisvet.nl 
of neem contact op met Fysiotherapie Heikant. 
 
Totaal Vitaal 
Totaal Vitaal is een leefstijl programma voor mensen 
met overgewicht, diabetes of hart- en vaatziekten. 
Totaal Vitaal heeft als doel de gezondheid te 
bevorderen, meer inzicht te krijgen in bewegen met 
plezier en jezelf weer vitaal voelen. 
Intensief bewegen met plezier staat op de 
voorgrond. Daarnaast wordt er natuurlijk aandacht 
besteed aan doelen stellen voor de toekomst en 
informatie over voeding. Eén van de doelen is het 
actiever worden in het dagelijks leven. De training 
vindt plaats op GC Heikant, in onze moderne en 
goed geoutilleerde oefenzaal. 
 
 
OERSsterk. 
OERSsterk is een intensief trainingsprogramma. 
Doelen zijn om weer oerssterk en oersfit te worden. 
De training bestaat onder andere uit vaardigheden- 
en krachttraining en is erop gericht lichamelijk fit te 
worden en om optimaal te kunnen functioneren. 
OERSsterk wordt alleen in Oers aangeboden op 
dinsdagochtend. Voor jong en oud, man of vrouw, 
sporter of juist geen sporter: OERSsterk is iets voor 
jou. 
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Het interview 

KBO in Oerle bestaat vijftig jaar 
 
Bejaarden. In een grijs verleden stopte men ze 
in bejaardentehuizen, met een slaapzaal voor 
de mannen, en een voor de vrouwen. Overdag 
vertoefden ze in aparte dagverblijven, en 
moesten ze maar zien hoe ze zich vermaakten. 
Gelukkig is er op dat gebied veel veranderd. De 
senioren van vandaag maken een wezenlijk 
onderdeel uit van de samenleving. 
 
Door Ad Adriaans  
 
‘Bejaarden vormen een belangrijke groepering 
binnen de gemeenschap die voor zichzelf moet 
opkomen. Ze kunnen nog steeds een belangrijke 
plaats innemen in de gemeenschap en daarom is het 
goed om zich te verenigen.’ Jan van den Oetelaar, 
die tien jaar geleden de voorzittershamer van de 
KBO in Oerle overnam van Antoon van Boekel, leest 
het voor uit de notulen van de 
oprichtingsvergadering van de KBO in 1963. Op 
zaterdag 31 augustus vierde de KBO in Oerle de 
hele dag feest vanwege het 50-jarig bestaan. 
 
Activiteiten 
De KBO is vandaag de dag een club waarbinnen veel 
leden nog steeds erg actief zijn. In de 
zomermaanden wordt er op de dinsdagen een 
fietstocht gemaakt. De donderdag staat in het teken 
van koersbal. Regelmatig worden er eenmalige 
activiteiten georganiseerd, zoals een fietstocht die 
wordt afgesloten met een diner. Jan: “De meeste 
activiteiten lopen goed. Helaas doen veel jongere 
ouderen nog niet mee aan de activiteiten.” Wellicht 
heeft deze groep wel belangstelling voor de cursus 

die de KBO tijdens de komende wintermaanden laat 
verzorgen. “We laten een cursus verzorgen die de 
leden wegwijs maakt op de computer en de tablet. 
Ook willen we periodiek oude films over Oerle gaan 
vertonen.” Tijdens de jaarvergadering probeert de 
KBO altijd een interessante spreker te laten komen. 
“Dat is dan iemand die bijvoorbeeld voorlichting 
geeft over maatschappelijke thema’s zoals de WMO, 
de zorg of het erfrecht. Vroeger kwam pastoor Bles 
vaak praten over bijvoorbeeld het Heilig Oliesel.” 
 
Huldiging drie leden 
Op 31 augustus vierde de KBO-Oerle het vijftigjarig 
bestaan in dorpscentrum d’Ouw School. Een van de 
gebeurtenissen die dag was de speciale aandacht 
voor drie leden. Jan vertelt waarom zij werden 
verblijd met de zilveren speld van de KBO.  
“Adriaan Jacobs was jarenlang bestuurslid en 

vervulde de functie van penningmeester. Hij brengt 
al vele jaren het maandblad van de KBO bij een 
aantal van onze leden en ook de berichten als een 
van onze leden overleden is. Hij is bovendien ook 
onze vlaggendrager en zorgt er voor dat ons vaandel 
altijd op tijd in de kerk aanwezig is en weer netjes 
opgeruimd wordt. Fien de Lepper brengt ondanks 
haar hoge leeftijd nog steeds het maandblad rond 
en ze verzorgt de berichtgeving bij overlijden van 
een van onze leden. Fien is nooit iets teveel en ze 
loopt dan ook nog regelmatig met een collectebus 
rond in ons dorp. Bovendien is Fien een der laatste 
der Mohikanen die nog uit haar blote hoofd het 
rozenhoedje kan voorbidden met, schrik niet, de 
litanie van Maria. Anneke van Ampting is het meest 
trouwe lid van onze KBO. Zij doet aan alle 



13 

activiteiten mee, fietsen, kaarten, koersballen en bij 
alle uitstapjes die wij organiseren, is Anneke van de 
partij. Bovendien is Anneke ook een van de 
bezorgers van ons maandblad en berichtgeefster bij 
overlijden. Het feit dat deze 3 mensen ondanks hun 
hoge leeftijd nog zoveel voor onze organisatie doen 
was voor ons aanleiding om de zilveren speld aan te 
vragen. Het kleinood is tijdens ons feest door een 
bestuurslid van KBO Brabant uitgereikt.” 
 
‘Een mooie gedenkwaardige dag’ 
De KBO Oerle had alles in het werk gesteld om haar 
leden een onvergetelijke feestdag te bezorgen. En 
dat is het geworden. Hieronder leest u hoe een van 
de leden de dag heeft ervaren.  
 
Zoals het hoort is de vereniging, die in zijn naam het 
woord “katholiek” voert, de dag begonnen met een 
gezongen heilige mis om 10.30 uur onder leiding 
van pastor Malaka en het koor onder leiding van Ine 
van Beek. Dit gebeurde allemaal onder het toeziend 
oog van een goed gevulde kerk. De pastor had nog 
net tijd om deze dienst te doen, want hij ging een 
dag later op bezoek bij zijn moeder en familie in 
India. Tussen neus en lippen door werd er nog even 
vermeld dat een financiële bijdrage voor een 
weeshuis in India zéér welkom was. Daarna gingen 
we met z’n allen naar ons dorpscentrum, waar, zoals 
bij een feest hoort, de koffie met gebak op ons 
stond te wachten. Na enige tijd had iedereen z’n 
plaatsje gevonden en de koffie met gebak op en kon 
de voorzitter het officiële gedeelte van de feestdag 
starten. 
 
Jan van den Oetelaar, reeds meer dan 10 jaar 
voorzitter, heette iedereen van harte welkom, de 
leden, collega-bestuurders uit Veldhoven, de 
wethouder en de vertegenwoordiger van KBO-
Brabant. 
Jan vertelde ons op onnavolgbare wijze over het 
ontstaan van de vereniging in 1963, over de 
toenmalige bestuursleden en schetste een beeld van 
Oerle in de beginjaren ’60 met zijn boerderijen in 
het dorp en de vele inwoners van Oerle, die hij met 
naam en toenaam wist te vermelden. Dit alles 
gebeurde onder begeleiding van prachtige foto’s, die 
door Mart de Graaf verzameld en op een mooie wijze 
gepresenteerd werden. Ook vertelde hij, dat Oerle 
toen nog een echt boerendorp was en alleen bekend 
was vanwege zijn KI-bedrijf en het zusterklooster 
met zijn pensionaat. Jan sloot zijn verhaal af met de 
woorden, dat het toen goed was, maar nu met al 
ons comfort toch beter. 
 
Daarna werd een vijftal leden naar voren gehaald, 
die reeds 25 jaar lid van KBO-Oerle zijn. Dit zijn 
Marie Renders, Dora Leijten, Nel de Laat,  
Anneke Peters en Nellie van Roosmalen, die helaas 
wegens ziekte afwezig was. Zij allen kregen onder 
applaus een mooi boeketje overhandigd. 
Na Jan kwam de vertegenwoordiger van KBO-
Brabant aan het woord, die inhaakte op het verhaal 
van Jan en daarna onder begeleiding van de 
voorzitter een drietal leden de zilveren speld van 
verdienste opspeldde voor hun verdiensten, onder 
andere voor het rondbrengen van het blad “Ons”, de 
overlijdensberichten van leden en het verzorgen van 

de eigen KBO-vlag. Dit waren Anneke van Ampting, 
Adriaan Jacobs en Fien de Lepper. Daarbij hoorde 
uiteraard ook een bloemetje en een gemeend 
applaus van de aanwezigen. Tot slot mocht de 
vertegenwoordiger van de gemeente, wethouder 
Caroline van der Weijden, namens de gemeente de 
felicitaties overbrengen. 
 
Na al deze sprekers waren de gasten langzaamaan 
hongerig geworden en kwamen de medewerkers van 
d’Ouw School opdraven met de lunch. Na het 
weesgegroetje (3x) van de voorzitter werd hiervan 
gretig gebruikgemaakt. Al met al was het 
ondertussen 14.00 uur geworden en tijd voor enige 
ontspanning. Ik moet zeggen, dat hiervoor een 
uitstekend kwartet opgetrommeld was, het ‘Boekels 
Kwartierke’.  
Zij wisten gedurende bijna tweemaal een uur de 
aanwezigen aan het zingen en het lachen te krijgen. 
Een programma geheel aangepast aan de 
vijftigjarige KBO. Niet onvermeld mag blijven, dat 
alle consumpties geheel voor rekening van de KBO 
waren. 
 
Ook hadden we nog de fototentoonstelling van  
Frans Loots. Hij heeft kans gezien om foto’s te 
bemachtigen van alle 73 leden van het eerste uur. 
In mijn ogen een geweldige prestatie en de moeite 
waard om dit voor het nageslacht te bewaren. 
 
En mocht u nu denken dat het toen afgelopen was, 
dan heeft u het mis. Er wachtte ons, dat wil zeggen 
de 140 aanwezige leden, nog een groot(s) 
vijfgangen diner. De leiding van d’Ouw School had 
alle mankracht (en vrouwen) opgeroepen om te 
helpen en te zorgen, zodat iedereen aan de vele 
tafels een warme maaltijd geserveerd kreeg. Dit 
diner was niet mis, een entree, bestaande uit een 
garnalencocktail, een keuze uit twee soorten soep 
met hééél vééél balletjes, een hoofdgerecht met drie 
soorten vlees, groentes en drie soorten aardappelen. 
Dit werd gevolgd door een overdaad aan vier 
soorten pudding. Het geheel werd afgesloten met 
een kop koffie, vergezeld van een bonbon. 
Al met al een mooi en zeer geslaagd jubileumfeest. 
 
Tot slot blijft er voor mij niets anders over dan het 
bestuur, de organisatoren van de dag en het 
personeel van d’Ouw School te bedanken voor deze 
mooie gedenkwaardige dag. 
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Samen staan we sterk! 
U wordt toch ook lid? 

Vroeger werden de belangen van Oerle op fantastische wijze vertegenwoordigd door het Wijkplatform en 

Oerle Wordt Weer Oers (OWWO). Deze zijn nu samengevoegd onder de naam ‘DorpsVereniging  

Oerle’, de belangenorganisatie voor Oerle en haar inwoners. We willen samen met u de leefbaarheid  

van Oerle beschermen en verbeteren. We willen een gesprekspartner zijn voor de gemeente en an-

dere overheden en organisaties. Een serieuze gesprekspartner waar men niet omheen kan.  

En daarvoor hebben we uw steun nodig, want samen staan we sterk! 

Wat is er al  
gerealiseerd? 

 

− Het dorpsontwikkelingsplan, met subsidie van de 
provincie. Het centrum is opnieuw ingericht, de 
basisschool ingrijpend verbouwd, schuilhutten in 
het buitengebied, een website voor Oerle, 
ontmoetingshekken op 4 plaatsen. 

− De wijkzuster is terug in Oerle. 
− Een ontmoetingsruimte in d’Ouw School die 

iedere dag open is. 
− De starterswoningen worden nu eindelijk gebouwd. 
− Het verkeersluw maken van de dorpskern. 
− Buurtpreventie in bijna heel Oerle, i.s.m.  
 Politie en Stimulans. 
− Overleg met de horeca in Oerle, om overlast te 

voorkomen. 
− Fysiotherapie in het dorp. 
− Een recreatievisie voor Oerle en het buitengebied. 
− Plaatsing van informatieborden bij binnenkomst 

van het dorp.  
− Jaarlijkse nieuwjaars- en 

verenigingsbijeenkomsten. 
− Bijdrage geleverd aan het fotoboek over Oerle 

“Witte Nog” . 
− Aanzet gegeven voor de oprichting van  

Boergondisch Oers. 
− Het mogelijk maken van de ontwikkeling van d'n 

Oerse Hoop, enzovoort. 

Welke wensen hebben we  
voor de komende 5 jaar? 

 

− Een zorgcentrum in Oerle, in het KI-gebouw, 
met een huisarts, een prikpost, etc. 

− Zorgwoningen rondom de KI, zodat ouderen in 
Oerle kunnen blijven wonen. 

− Kleinschalige woonvormen voor dementerenden  
 in Oerle. 
− Een winkel voor de eerste levensbehoeften. 
− De kerk in Oerle behouden of daar een zinvolle 

invulling voor vinden. 
− Nieuwe bewoners in de nieuw te bouwen wijken 

integreren in de Oerse dorpscultuur en aansluiting 
laten vinden bij ons bloeiende verenigingsleven. 

− Het opknappen van fiets- en wandelpaden in de 
bossen van Oerle, Zandoerle en Toterfout. 

− Wandel- en fietsroutes vanuit het dorp naar het 
buitengebied, bijvoorbeeld ‘Ommetje Oerle’.  

− Stimuleren van verenigingsleven en 
vrijwilligerswerk in Oerle. 

− Beter openbaar vervoer. 
− Opknappen van de wegen in het buitengebied, de  

St. Janstraat, Zandoerleseweg en Oude Kerkstraat, 
tot aan de nieuw aangelegde rotondes.  

− Het terugbrengen van de verkeersbelasting van het 
historische Zandoerle. 

− En natuurlijk wat u belangrijk vindt! 

Om bovenstaande wensen te kunnen realiseren heeft DorpsVereniging Oerle leden nodig. Het zou mooi 
zijn als alle huishoudens van Oerle lid worden zodat we naar de politiek toe kunnen spreken namens 
heel Oers. Zo kunnen we daadkrachtig optreden! 
 

Per huishouden kost een lidmaatschap slechts € 5,= per jaar. Met het geld steunen we allerlei bestaande 
en nieuwe initiatieven van Oerse verenigingen en houden we jaarlijks (of indien nodig) een dorpsoverleg 
waar u als lid van harte welkom bent en waar u ook echt inspraak heeft. Bovendien houden we u regel-
matig op de hoogte via de Koers van Oers, Oerle.info en/of per e-mail. 
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AANMELDFORMULIER  
 

DorpsVereniging Oerle 
 
Ondergetekende, Naam: ……………………………………………………………………………………… 

  Adres: ……………………………………………………………………………………… 

  Postcode: …………………………. Plaats: ………………………………………… 

  E-mailadres: …………………………………………………………………………… 

wordt lid en machtigt DorpsVereniging Oerle om met ingang van 2014  
jaarlijks € 5,= af te schrijven van:  

bank/girorekening: ……………………………… Handtekening: …………………………………………… 

(u kunt altijd tussentijds uw lidmaatschap opzeggen) 

"

 
Voorzitter: 
Carla Schippers 
Boonberg 18 
5507 NR Veldhoven 
 

 
 
Secretaris: 
Jos van Haren 
Welle 32 
5507 NX Veldhoven 
 
 
 
 
Penningmeester: 
Wim Luijkx 
Feit 43 
5507 MC Veldhoven 
 

 
Bestuurslid: 
Frans Loijen 
Janus Hagelaarsstraat 13 
5507 LW  Veldhoven 
 
 
 
Bestuurslid: 
Miranda van Vlerken 
St. Janstraat 50 
5507 ND Veldhoven 
 
 
 
 
Bestuurslid: 
Harry van der Zanden 
Kleine Vliet 1a 
5507 PX Veldhoven 

We verzoeken u het hieronder staande aanmeldformulier volledig ingevuld en voorzien van handtekening in de 
brievenbus te doen van een van de bestuursleden of te deponeren in de gele brievenbus van d’Ouw School. 

Bestuursleden DorpsVereniging Oerle: 

Samen staan we sterk! 
U wordt toch ook lid? 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Wedstrijdschema dameskorfbalvereniging  
BIO 1  
 
1 sept BIO1 – Odisco1 
 Uitslag: 14-12 
 
8 sept Klimop 1 – BIO 1 
 Uitslag: 16-14 
 
22 sept 12.15u BIO1 – Geko1 
 Sportpark de Heikant 
 
di 24 sept 20.00u bekerwedstrijd 
 
29 sept 13.30u Celeritas1 – BIO1 
 Sportpark ‘t Braakske Schijndel 
 
6 okt 12.15u BIO1 – DOS1 
 Sportpark de Heikant 
 
13 okt 12.00u Korloo1 – BIO1 
 Sportpark de Hoef in Loosbroek 

Wedstrijdschema BIO 1 Verslag kick-off FLL 

Dinsdag 27 augustus vertrokken de 2 FLL teams van 
groep 8 rond half 5 naar de Kick-off van de First 
Lego League. Gastheer was Frencken Europe B.V. 
dat als eerste bedrijf een FLL team heeft. 
Om het thema 
Nature's Fury kracht 
bij te zetten, was aan 
alle teams gevraagd 
een gepimpte paraplu 
mee te brengen.  
Daar zijn de teams 
dan ook ijverig mee 
aan de slag gegaan. 
Vol trots kwamen ze 
met hun coaches het 
terrein op, de 
paraplu's hoog boven 
alles uitgestoken. 
Na wat frietjes met iets lekkers, volgde een gezellige 
warm-up, een toespraak van de directeur en het 
aftellen naar de Kick-off: Het moment waarop de 
missies voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt 
werden. Dat gaat een leuke kluif worden dit seizoen! 
Ten slotte volgde nog een leuke teamopdracht met 

ballonnen waarmee de teams enthousiast aan de 
slag zijn gegaan. 
Op het einde hoorde Nature Hero's ook nog dat zij 
met hun paraplu waarop een vulkaan te zien was, 
een prachtige doos Lego hadden gewonnen. 
Buiten hebben alle teams hun ballonnen opgelaten 
en nu maar afwachten waar die terecht komen. 
Voor groep 8 is het seizoen goed begonnen. Het was 
leuk om erbij te zijn en het was leuk om zo'n 
gezellige groep daar samen als ware ambassadeurs 
van onze school te zien. 
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Afsluitingsavond TCO  

StichtingStichtingStichtingStichting

De afsluiting van het TCO seizoen 
 

Ook dit jaar werd een 
super gezellig TCO 
jaar afgesloten met 
een lekkere bbq. 
Tijdens de bbq 
werden er de 
zelfgemaakte filmpjes 
van de tieners 
gedraaid. Deze 
filmpjes zijn gemaakt 

in Zeewolde, tijdens de bivak. 
De tieners moesten opdrachten uitvoeren en deze 
dan zelf filmen. 
 
Tijdens de avond 
kwam er ook nog 
een tonprater. 
Deze viel in de 
smaak, vooral bij 
de ouders. 
 

Natuurlijk was er nog een super 
spannende volleybalwedstrijd, 
tussen de oudste tieners en de 
leiding. 
En dan, was er onze eigen dj 
tiener Dorus Kuipers, die als 
Digital D, super muziek draaide. 
(soundcloud.com/dorus-kuipers) 
 
 

We hebben wel afscheid 
moeten nemen van twee 
super kanjers: 
Roos Verouden en  
Jack vd Wal. Beiden 
hebben zich jarenlang 
geweldig ingezet voor 
TCO. Bedankt, Roos en 
Jack! 
Het was een gezellige en 
goede afsluiting. Op naar 
het volgende seizoen. 
 
Groetjes,  
Tiener Comité Oerle. 

Verslagje TCO Bivak 

StichtingStichtingStichtingStichting

Bivak TCO 2013 
 
Dit jaar zijn we met TCO op bivak geweest in 
Zeewolde. Zoals gewoonlijk zijn we met de oudste 
tieners een dag eerder vertrokken, op donderdag 
dus. Om 10 uur moesten we allemaal verzamelen 
omdat we ook de bagage van de andere tieners mee 
moesten nemen. 
Toen we waren aangekomen hebben we eerst 
allemaal onze tent opgezet. Daarna hebben we met 
z’n allen meegeholpen om het grote vlot op te 
bouwen. We hadden het vlot gemaakt van 2 zodiac’s 
en steigerplanken. s’Avonds hebben we met z’n allen 
kapsalon en pizza gegeten. De volgende morgen zijn 
we met alle oudste tieners de rest op gaan halen 
met het vlot. Toen iedereen zijn of haar tent had 
opgezet hebben we gegeten en een gezellige avond 
er van gemaakt. 
Zaterdag waren we ingedeeld om te gaan "struinen 
door de natuur" en daarna naar Zeewolde te gaan 
om een ander spel te doen. Het struinen door de 
natuur... laten we zeggen dat niemand dat ooit zal 
vergeten! Het spel wat we in Zeewolde hadden 
gedaan was wel heel leuk. We moesten van de 
opdrachten die we moesten doen een filmpje 
maken. s’Avonds hebben we nog een avondspel 
gedaan en bij het kampvuur gezeten. 
Op zondag hebben we alles opgeruimd en 
afgebroken en zijn we weer richting Oers gereden. 
We hebben het ook op ons laatste kamp ontzettend 
naar ons zin gehad en ik denk dat ik namens de hele 
"groep 4" spreek als ik zeg dat we het TCO heel erg 
willen bedanken voor de afgelopen jaren! 
  
Tom Silkens 
 
Enkele foto’s op de binnenkant van de kaft en op 
http://www.tcoerle.nl 
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Sophie: 
“Op zaterdag 10 augustus zijn wij naar de BK 
geweest. Ik moest al om 9.45 uur starten dus om 
6.30 uur zijn we aangereden naar de Wouwse 
plantage. 
De proef ging wel goed. Ferry was goed voorwaarts 
en deed erg goed zijn best. ’s Middags kwam de 
uitslag en waren we uiteindelijk 2e van de 25 met 
210 en 198 punten. Dus mochten we de volgende 
dag terug komen. 
Op zondag moesten we om 9.36 uur starten dus 
reden we weer om 6.30 uur aan. De proef ging iets 
minder dan zaterdag maar ik was toch erg tevreden.  
Om 14.00 uur moesten we nog starten met het 
viertal. Tijdens het losrijden werd besloten wie 
reserve-ruiter zou zijn. Toen we de ring binnenreden 
was er volgens de jury een pony wat onregelmatig 
dus moest er nog voor de proef snel gewisseld 
worden. De proef ging eigenlijk best wel goed. 
Nu was het wachten op de uitslag.  
Ondertussen hebben we nog gekeken bij het 
springen waar ook nog enkele van onze 
ponyclubleden aan mee deden. 
Uiteindelijk was de uitslag van de dressuur bekend 
ik was 7e met 195 en 199 punten en viel helaas net 
buiten de prijzen. 
De uitslag van het viertal werd tijdens de parade 
bekend gemaakt.  
Met het viertal zijn we uiteindelijk 3e geworden. 
Het was een lang maar wel een leuk weekend en ik 
ben erg trots op Ferry. 
Het komende winterseizoen gaan we ook weer een 
klasse hoger starten.” 

Senna van Eerd haalt 
brons op de BK! 
  
In het weekend van 10-11 augustus waren de 
Brabantse Kampioenschappen dressuur en springen 
in Wouw. 
Senna van Eerd van ponyclub De Hinnikers uit Oerle 
startte met haar pony Knegt’s Namara in de DEM 
springen. Op zaterdag hadden ze helaas een balk. 
Op zondag ging het een stuk beter en reden ze 2 
keer foutloos met een snelle tijd waardoor ze op de 
3e plaats 
eindigden.  
  
  
  
Haar zus 
Journey 
van Eerd 
was op 
zaterdag 
succesvol in de dressuur met haar pony Knegt’s 
Springlight. Ze werd 4e in de voorselectie en mocht 
door naar de zondag. Zondag reden ze weer in de 
prijzen en behaalden daar een mooie 6e plaats. De 
zusjes zijn hierdoor allebei afgevaardigd naar de 
Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo op 
zaterdag 31 augustus.  
  
Verdere uitslagen 
Dressuur: 
Senna van Eerd met Knegt's Namara eindigde op de 
16e plaats in de DM met 175 en 181 punten. 
Hoewel ze van de zenuwen meteen de verkeerde 
kant op reden en ook wel wat slordigheidsfoutjes 
maakten was Senna toch tevreden. Vooral omdat ze 
de laatste weken weer goed vooruit zijn gegaan en 
nu een stuk meer ontspannen zijn op de wedstrijd. 
  
Journey van Eerd met Knegt's Ismarboy eindigde op 
de 15e plaats in de DL2 met 178 en 187 punten. 
  

June van 
Rooij met 
Camille 
eindigde op 
de 22e 
plaats in de 
DL2 met 
168 en 166 
punten. 
 

Sophie Nouwens met Ferry eindigde op zaterdag 
heel netjes op de 2e plaats met 195 en 210 punten. 
Zondag reed ze ook een nette proef en eindigde net 
buiten de prijzen op een 7e plaats met 195 en 199 
punten. 
 
 

Brons voor Senna van Eerd 
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Nomi van Rooij met Habibi eindigde op de 14e 
plaats in de DL1 met 184 en 185 punten. 
Kim Das met Joy eindigde op de 18e plaats in de EB 
met 176 en 189 punten. 
Mandy van der Velden met Swaka Swaka eindigde 
op de 9e plaats in de AB met 183 en 179 punten. 
Danique van der Heijden met Lucky eindigde in de 
CM1 op een 5e plaats met 189 en 193 punten. 
  
Danique en Lucky een mooie 5e plaats op de BK te 
Wouw. 
Ook Danique en Lucky waren afgevaardigd naar de 
BK in de klasse C-M1/M2. In het begin van het 
zomerseizoen was de overstap gemaakt naar de 
klasse M1, en het was best moeilijk om op wedstrijd 
te moeten rijden zonder zweep en de gehele proef 
incl. de middendraf door te moeten zitten. Door 
goed te trainen ging het in de loop van het seizoen 
al steeds beter, en mochten ze ook meedoen aan 
deze Brabantse Kampioenschappen. In de vakantie 
nog flink doorgeoefend en op de dag zelf waren ze 
samen ook goed in vorm. Ze hadden een hele mooie 
vlot gereden constante proef laten zien zonder echte 
fouten. Lucky liep mooi opwaarts en was goed aan 
de hulpen. Danique kwam dan ook tevreden de ring 
uit. Het was een knappe uitslag met 193p en 189 
punten resulterend in een 5e plaats. Jammer maar 
niet door naar de Nederlandse, hiervoor waren maar 
2 plaatsjes beschikbaar. 
  
Springen 
Journey met Knegt's Springlight in de DB zaterdag 
op de 19e plaats en zondag op een 15e plaats van 
de meer dan 70 combinaties. Journey was dan ook 
heel tevreden, ze had 1 keer een balk omdat hij 
overkruist zat in de galop, en zondag was hij 
foutloos. 
  
Michael van der Velden eindigde met Golden Boy op 
een 55e plaats in de DEL. Hij had helaas een balk en 
1 tijdfout, waardoor hij uitkwam op 5 strafpunten. 
Michael van der Velden eindigde met Kebir's Return 
in de DM op zaterdag op een hele mooie 3e plaats, 
helaas had hij op zondag in de 1e manche een balk 
waardoor hij uitkwam op plaats 11. 
Journey met Knegt's Ismarboy eindigde op de 
zaterdag in de DZ op een mooie 8e plaats, zondag 
had ze pech want hij wilde niet over de sloot 
springen. 

  
Elle met 
Apart 
eindigde 
in de BB 
op de 
15e 
plaats. 
En dan 
nog ons 

viertal....Ze eindigde heel netjes op de 3e plaats, en 
mochten net niet door naar de NK. 
 
Erg jammer maar heel goed gedaan! 
Iedereen proficiat met hun prestaties, jullie hebben 
toch allemaal maar mooi op de BK gereden!! 

 
Beste Oerlenaren,   
     
10 jaar pompoenplezier staat voor de deur.  
Wij willen er daarom een extra feest van maken. 
Aan jullie vragen wij om met zoveel mogelijk 
creaties mee te doen met: Pompoenen, bewerkte 
pompoenen, Halloween figuren.  
   
Geef je dus op en wij zorgen voor een mooie route 
en Oers krijgt wederom de bekendheid die het 
verdient. 
  
Tot dan!    
    
Bloemenvereniging Groen en Keurig  
    
     
Aanmeldingsformulier Pompoenplezier 2013 
 
van zaterdag 26 t/m woensdag 30 oktober 
    
     
Naam :  …………………………………………………………… 
     
Adres : …………………………………………………………… 
     
Tel     : …………………………………………………………… 
     
Email : ……………………………………………………………  
 
 
 
Aanmelden bij: 
 Harrie van Beers Martien van Bree 
 Laar 24 A.P. de Bontstr. 34 
 tel : 040 - 2051247 tel : 040 - 2052480 

Pompoenplezier 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Als jij dat wilt, kun je 
ook foto’s laten 
plaatsen op een 
speciale foto site. De 
bedoeling is dat jij 
jouw idee over het 
thema ‘Overgang’ in 
beeld brengt. Al dit 
materiaal - zowel de 
teksten van Owen en 
het fotomateriaal – 
maakt onderdeel uit 
van de midwinter 
expositie. Als je alleen op de hoogte gehouden wilt 
worden, kun je @Vaaggrond ook volgen via twitter. 
Vaaggrond volgt altijd terug! 
Meer weten? Bezoek dan www.vaaggrond.nl. Ook 
daar kun je reacties plaatsen. Doe mee! 

‘Overgang’ in Oerle 
 
Doe mee! 
De eerstvolgende midwinter expositie, hedendaagse 
kunst vindt plaats van Zondag 22 december 2013 
tot en met woensdag 1 januari 2014. 
 
Dit jaar met het 
thema ‘Overgang’. 
Vaaggrond is hét 
museum zonder 
muren. Dat bevindt 
zich in een bostuin 
aan de Kleine Vliet in 
Oerle. Ieder jaar 
plaatst een groep 
hedendaagse 
kunstenaars hun werk tijdens de jaarwisseling in 
een bostuin. Zij spelen in op deze locatie. Hun werk 
moet zich in de winterse omstandigheden staande 
zien te houden. Els Börger, autonoom beeldend 
kunstenaar, is nu al aan de slag om een groep 
professionele kunstenaars bijeen te brengen. Zij 
maken voor deze expositie uniek werk.  
 
Literatuur 
Dit jaar breidt Vaaggrond uit met literatuur. Hans 
Tilman is gestart met het schrijven van blogs onder 
de pseudoniem Owen van Buuren. Tegelijkertijd 
werkt hij aan een boek met de werktitel: ‘Overgang. 
De scherpe blik van Owen van Buuren.’  
De eerste 10 pagina’s van dit boek publiceert hij in 
oktober. Tijdens de midwinter expositie ‘Overgang’ 
leest Hans uit zijn boek voor. Wat bijzonder is aan 
Owen van Buuren is dat hij écht leeft op facebook en 
twitter. Hij beschrijft in blogs zijn avonturen op 
Vaaggrond en hij vertelt over contacten met 
buurtgenoten in het buitengebied. 
 
Doe mee 
Als je wilt, kun je reacties plaatsen bij de blogs van 
Owen van Buuren. Je kunt ook vriend van hem 
worden via facebook en met hem twitteren.  
 
Het kan zijn dat jouw reactie de verhaallijn in het 
boek van Owen beïnvloedt.  
Maar er is nóg meer.  

Midwinter expositie  
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We werden hartelijk ontvangen door een van de vele 
vrijwilligers. En na de koffie met krentenbrood, werd 
er uitleg over de hoeve gegeven door Broeder Fons 
van der Laan. Deze Broeder praatte ook vol 
overgave over zijn eigen avontuur naar Santiago de 
Compostella. Hij probeerde duidelijk te maken, hoe 
belangrijk het is, 
dat er overal ter 
wereld een plek 
is waar men 
"samen" kan zijn. 
Om koffie te 
drinken en te 
buurten. Maar 
ook hoe 
belangrijk "stilte" 
kan zijn. 
 
Na een rondleiding, kreeg iedereen een kaars mee 
naar huis. En de opdracht was: steek eens een 
kaarsje op voor jezelf! 
Want meestal brandt er een kaarsje voor iemand 
anders. 
 
Het was een bijzondere en gezellige middag. 
Ook werd er nog afscheid genomen van een van 
onze vrijwilligsters: Rita Everaard. 
Zij heeft zich jaren voor de Zonnebloem ingezet. 
Rita, bedankt! 
 
De Zonnebloem, afd. Oerle. 

Bezoek aan de Jacobushoeve te 
Vessem 
 
13 augustus zijn we met een groot aantal 
Zonnebloemgasten, naar de Jacobushoeve in 
Vessem geweest. De Jacobushoeve is een 
ontmoetingsplaats, waar iedereen welkom is. 
Veel pelgrims beginnen bij de Jacobushoeve, te voet 
of met de fiets, aan de lange tocht naar Santiago de 
Compostella. 
Een van onze gasten kwam met het idee, om eens 
naar Vessem te gaan. Ze had er al zoveel mooie 
verhalen over gehoord. 
Er is een kringloopwinkel voor kleding, boeken en 
huisraad. Een mooie tuin, stiltecentrum en een plek 
om koffie te drinken en te buurten. 

Op stap met de Zonnebloem 
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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is 
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle 

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid 
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse 
ondernemers om hun contactgegevens tegen een 
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar 
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.  
 
In de menubalk op de homepage staat een kopje 
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw 
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link 
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle 
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de 
homepage van www.oerle.info.  
 
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site 
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan 
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.  
We betalen hier onder andere de hosting en het 
onderhoud van de website van. 
 
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie 
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info 
of redactie@koersvanoers.nl 

Oerse bedrijvengids Therapeutisch Zwemmen 
De stichting Therapeutisch Zwemmen is een 
vrijwilligersorganisatie die zich richt op 
mensen die om de een of andere reden moeten 
revalideren en herstellen of willen werken aan 
hun algemene conditie. Onze doelgroep is 
breed in de leeftijdsopbouw en richt zich op 
vrouwen en mannen. De groepen zijn 
gemengd. 
 
Wij verzorgen “zwemlessen” op een aantal locaties. 
Onder begeleiding van een instructeur worden 
oefeningen gedaan in een zwembad met extra 
verwarmd water. De waterdiepte is afgestemd op 
sta-diepte. Iedere deelnemer kan zelf de intensiteit 
bepalen waarmee zij/hij de oefeningen uitvoert.  
De lessen duren in totaal ca. 45 minuten (5 minuten 
inzwemmen, 30-35 minuten oefeningen en  
5 minuten uitzwemmen). Het aantal plaatsen per 
groep is beperkt. 
 
We zwemmen in 
Eindhoven: 
De Tongelreep ma 18:15 u - 19:00 u T-08 
De Tongelreep di 11:15 u - 12:00 u T-09 
De Tongelreep wo 14:00 u - 14:45 u T-11 
De Tongelreep wo 14:45 u - 15:30 u T-06 
 
Veidhoven: 
Den Ekkerman wo 09:00 u - 09:45 u E-01 
Den Ekkerman vr 09:00 u - 09:45 u E-03 
De Berkt wo 19:00 u - 19:45 u BW1 
De Berkt wo 19:45 u - 20:30 u BW2 
De Berkt wo 20:30 u - 21:15 u BW3 
De Berkt do 19:30 u - 20:15 u BD1 
De Berkt do 20:15 u - 21:00 u BD2 
De Berkt do 21:00 u - 21:45 u BD3 
 
Contributie bedraagt €12 - €15 per maand via 
incasso. Inschrijfgeld eenmalig €2,50 
U kunt vrijblijvend zonder kosten 1 keer 
proefzwemmen. Dit kan uitsluitend afgesproken 
worden via het secretariaat. 
Voor verdere informatie kunt u bij voorkeur per 
email contact opnemen of telefonisch. 
Secretariaat: Kievit 11, 5508 KZ Veidhoven 
secretariaatSTZ@hotmail.com 
040-2953754 / 06-51553 149 



23 

Ouw (k)oers 

Koers van Oers, jaargang 32, nummer 5 mei 1999 
 
Tranen van vreugde bij BIO 
 
Als op donderdag 29 april de eerste BIO- leden 
binnendruppelen ademt de zaal in d’Ouw School al 
meteen een sfeer uit die garant moet gaan staan 
voor een avondfeest voor de BIO- leden en alles wat 
daar omheen hangt. In het kader van het 50-jarige 
bestaan van deze korfbalvereniging uit Oers zullen 
er door de dames ware smartlappen ten gehore 
gebracht gaan worden en ieder op zijn eigen manier. 
De eerste glazen bier vinden al gretig aftrek. Alles is 
in het werk gesteld om de avond zo ontspannen en 
vlot mogelijk te laten verlopen. De zaal is behoorlijk 
smartlapachtig aangekleed. Er zullen videoopnames 
gemaakt gaan worden. Peer van Gaal zal met zijn 
discotheek de ruimtes die vallen tussen de 
optredens door invullen. Een drumstel en keyboard 
worden opgesteld om de deelnemers live te 
ondersteunen. Ondertussen loopt de zaal vol en 
wordt het al aardig schemerig. Negen uur, het licht 
gaat uit en de spot vindt zich een weg door de 
schemerige zaal. Op het podium stellen zich zes 
leden van het organiserende Gruupke zich op. 
Indrukwekkende tonen van een bekend muziekstuk 
geven aan dat er wat te gebeuren staat. “T broekje 
van Jantje” vertelt het verhaal over een arm gezin 
waar zoon Jantje toe is aan een nieuw Broekje. Van 
moeders laatste rok wordt een broek gemaakt die 
Jantje kan showen op haar eigen begrafenis. De 
toon is gezet. Smartlappen lopen bijna altijd naar af. 
De sfeer in de zaal neemt niettemin toe. Voorzitter 
Jan Kampinga neemt het woord. Alle aanwezigen 
heet hij welkom en heeft er toch alle vertrouwen in 
dat het wel goed zal komen. De optredens die de Bio 
dames zullen verzorgen worden dermate hoog 
ingedeeld dat men vond dat er een jury wel eens op 
zijn plaats kon zijn.  
Achtereenvolgens werden begeleid door onze eigen  

”Annie”,  Victor de Kort, Fons van de Zande en  
Frans van de Looy (Cis Knip) naar hun eigen tafeltje 
begeleid. Goed en wel gezeten en voorzien van de 
nodige drank kon de avond pas echt los barsten. 
Achtereenvolgens verschenen voor het publiek en de 
jury: Huilen is voor ons te laat, Dr Bernard van 
Bonnie St Claire, De Clown van Ben Cramer, Ode 
van team twee aan hun scheidende coach,  
Andre Hazes vertolking van de vlieger door Erik van 
Erna, Willy en Willeke Alberti door de coach van het 
eerste en zijn vrouw, het vaandelteam met hun 
smartlap “Om pin maar een paal erin” Manuela van 
Jaques Herb vertolkt door Frans Loots en zijn 
recreanten team. De zaal was vol beroering en 
ontroering. De jury liet zich van zijn beste kant zien 
door de optredens streng maar rechtvaardig te 
beoordelen. Vooral de uit Wentersel afkomstige 
afgevaardigde van de Rabobank Fons liet zien, vaker 
met dit bijltje te hebben gehakt. Als voorzitter was 
hij meedogenloos over vooral de teams die geen lid 
uit zijn durp ter beschikking hadden. Het derde team 
werd uiteindelijk de terechte winnaar met hun 
uitvoering van de Clown. Erik van Erna kreeg van de 
jury de aanmoedigingsprijs ,met de wijze woorden 
van Cis Knip” Vooral Doorgaan”. Ieder team had zo 
zijn best gedaan om een begin te maken aan een 
feest wat zijn omvang moet krijgen in juni want dan 
begint er een feestweek waar heel het oerse volk 
getuige van kan en moet zijn. Die donderdag de 
negentwintigste april maakte men duidelijk dat BIO 
voor meer staat dan korfbal alleen. 
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Overzicht en signaleren 
Wijkverpleegkundigen krijgen in de veranderende 
zorg een nog belangrijkere rol. Zij hebben overzicht 
in een wijk, staan dichtbij de cliënten en signaleren 
welke zorg, hulp of ondersteuning een oudere of 
chronisch zieke nodig heeft. Zij weten de weg naar 
welzijnsactiviteiten in de buurt en bespreken met de 
familie wat er nodig is. Daarin kijken ze eerst wat 
een cliënt met begeleiding wellicht zelf kan, wat er 
door naasten opgepakt kan worden en wat er aan 
ondersteuning vanuit de professional wenselijk is.  
 
Informatiebijeenkomsten 
Wilt u weten wat de veranderingen inhouden voor 
de thuiszorg? In oktober organiseren wij samen met 
de gemeente en Stimulans zes informatie-
bijeenkomsten voor de inwoners van Veldhoven over 
de veranderingen in de zorg voor cliënten, hun 
naasten, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. 
Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden 
en zijn op basis van vrije inloop. Op onderstaande 
data staat de koffie voor u klaar! 
 
Informatiebijeenkomsten veranderingen in de 
thuiszorg 
Voor wie: cliënten, hun naasten, vrijwilligers en 
andere geïnteresseerden 
 
Veldhoven-Dorp: 
Datum: 23 oktober 2013 
Tijd: 15.00 – 16.30 uur 
Waar: D’n Bond, Rapportstraat 29, 5504BN 
Veldhoven 
 
Oerle: 
Datum: 30 oktober 2013 
Tijd: 15.00 – 16.30 uur 
Waar: D’ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC 
Oerle 
 
Cobbeek-Centrum: 
Datum: 6 november 2013 
Tijd: 15.00 – 16.30 uur 
Waar: D’n Uitwijk, Wal 154, 5501 HP Veldhoven 
 
Zeelst: 
Datum: 13 november 2013 
Tijd: 15.00 – 16.30 uur 
Waar: ’t Patronaat, Blaarthemseweg 18, 5502 JV 
Veldhoven 
 
De Kelen: 
Datum: 20 november 2013 
Tijd: 15.00 – 16.30 uur 
Waar: MFA-Noord, Smelen 38a, 5508 SM Veldhoven 
 
Meerveldhoven: 
Datum: 21 november 2013 
Tijd: 15.00 – 16.30 uur 
Waar: De Ligt, Ligt 157, 5503 CA Veldhoven 
 
Na 16.30 uur is er gelegenheid om met een kopje 
koffie nog even na te praten. 

Wat gaat er veranderen in de thuiszorg 
en wat betekent dat voor mij? 
 
U heeft er misschien al over gehoord of 
gelezen: de overheid voert grote veranderingen 
door in de zorg. Een van de grootste 
veranderingen is dat cliënten langer in hun 
eigen huis geholpen zullen worden. Ook wordt 
er flink bezuinigd op de thuiszorg en een deel 
van de financiering en organisatie wordt in de 
toekomst neergelegd bij gemeenten.  
 
Wat betekent dit voor u en uw naasten? In het 
zorgakkoord van 24 april jl. stonden de plannen 
op hoofdlijnen, maar er is nog veel onduidelijk. 
Op Prinsjesdag (17 september 2013) maakt de 
regering haar concrete plannen bekend. 
Aansluitend organiseert ZuidZorg enkele 
informatiebijeenkomsten voor cliënten, hun 
naasten, geïnteresseerden en vrijwilligers. In 
dit artikel geven we alvast een korte vooruitblik 
van wat al bekend is uit het zorgakkoord. 
 
Eigen kracht  
In de nieuwe ideeën over de zorg gaat het kabinet uit 
van de eigen kracht van ieder mens. Zowel de cliënt 
als zijn of haar naasten, buurtbewoners en 
vrijwilligers worden gevraagd om voor zichzelf en/of 
anderen te zorgen. Dat heeft voordelen: u weet vaak 
precies wat u nodig hebt en het houdt u fit om zo 
lang mogelijk veel zelf te doen. Ook voor naasten en 
vrijwilligers kan het fijn zijn om voor anderen te 
zorgen. Het geeft voldoening. Een van de keerzijden 
is dat die mantelzorg extra druk oplevert. Veel 
naasten combineren de zorg met een drukke baan 
en/of een eigen gezin. Daarom is het belangrijk dat 
er goede professionele zorg is om mee samen te 
werken en op terug te kunnen vallen.  
 
Vertrouwd dichtbij 
Want uiteraard blijft de thuiszorg bestaan. Sterker 
nog, de zorg zal steeds vaker thuis gegeven worden. 
Dat is betaalbaarder dan in een instelling of 
ziekenhuis en gelukkig is het voor de meesten ook 
heel prettig om in hun eigen vertrouwde omgeving te 
kunnen blijven wonen. Met vertrouwde buren en de 
wandeling door de eigen buurt. De taak voor de 
thuiszorg hierin is om cliënten en naasten te 
begeleiden in de zaken die ze zelf kunnen; en 
anderzijds om daaromheen goede professionele zorg 
te organiseren. Dat doen we door een goede 
samenwerking in de buurt, met andere zorgverleners 
en welzijnsinstellingen, én met de inzet van 
vertrouwde wijkverpleegkundigen, verzorgenden, 
hulpen in de huishouding en thuisbegeleiders. 
Aanvullend kan beeldzorg (persoonlijk contact via 
een beeldscherm met gediplomeerde zorgverleners) 
worden ingezet om veilig en prettig thuis te wonen.  

Veranderingen in de thuiszorg 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

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: ( 040-2535264 

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Werkgroep Zorg in het Dorp 
 

 
Stand van zaken ontwikkeling  
KI-terrein 
 
In de wijkvisie “Oers onderweg naar 2015”, die in 
2004 is opgesteld door het wijkplatform Oerle, is 
reeds de wens en de noodzaak uitgesproken om 
eerstelijns voorzieningen (= rechtstreeks 
toegankelijke hulp) en woningbouw voor ouderen te 
realiseren in Oerle. Dit onderwerp is vanaf dat 
moment steeds hoog op de agenda blijven staan en 
is nogmaals door de inwoners bevestigd in het 
rapport van 2011: “In Oerle blijven wonen en blijven 
ontmoeten”. 
 
Wij kunnen u nu vertellen dat de Gemeente, nadat 
het bestemmingsplan Oerle-Zuid in juli 2012 
onherroepelijk is geworden, actieve stappen heeft 
gezet om de plannen op het terrein van de 
voormalige KI en het KI-gebouw te realiseren. Zij 
hebben hiervoor Woningbouwvereniging 
“’thuis” (voorheen Aert Swaens) benaderd. Op dit 
moment wordt een concreet plan ontwikkeld voor 
het gehele gebied wat in het bestemmingsplan 
Oerle-Zuid de bestemming "Maatschappelijke 
voorzieningen" heeft gekregen.  
 
De werkgroep Zorg in het Dorp heeft enkele 
maanden geleden haar ideeën kenbaar kunnen 
maken aan Laride, het bureau dat een 
haalbaarheidsonderzoek voor deze ontwikkeling op 
het voormalige KI-terrein heeft uitgevoerd. Ook 
diverse andere belanghebbende en geïnteresseerde 
partijen zijn hierbij reeds in een vroeg stadium 
betrokken. 
 
E.e.a. heeft geleid tot het opstellen van een 
integraal plan met een gezondheidscentrum 
gecombineerd met zorgwoningen en 
zorgappartementen voor de doelgroepen 
gehandicapten en ouderen.  

Voorzieningen voor Ouderen 

Dit plan is voorgelegd aan het college van B&W van 
de Gemeente Veldhoven, dat toestemming heeft 
gegeven om door te gaan met de verdere 
planuitwerking.  
Helaas kunnen wij nu nog niet gedetailleerd op de 
plannen in gaan, daar de ontwikkelaar nog met 
diverse partijen tot definitieve afspraken moet 
komen. Wat wij tot nu toe gezien en gehoord 
hebben, stemt ons als werkgroep hoopvol, hoewel 
wij hier en daar ook enkele kanttekeningen gemaakt 
hebben. We hopen dat we in het vervolgtraject hier 
en daar nog wat kunnen bijsturen. 
 
De tijdsplanning is in grote lijnen als volgt, waarbij 
uitgegaan wordt van het feit dat er geen 
zwaarwegende bezwaren tegen het plan ingediend 
worden: 
 
December 2013/januari 2014 :  
 Presentatie van de plannen  
2014 :  
 Ontwikkelen en uitwerken plannen 
Begin 2015 :  
 Start van de werkzaamheden. 
2de helft 2016 :  
 Oplevering van het plan. 
 
De Dorpsvereniging Oerle en de Werkgroep Zorg in 
het Dorp zullen alle ontwikkelingen op dit gebied 
scherp blijven volgen en trachten u op de hoogte te 
houden. 
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In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 

Das keukens bestaat al sinds 1969 en is opgericht 
door Ad Das. 
De 2e generatie heeft nu de leiding, Hans en  
Erik Das. Het betreft dus een echt familiebedrijf dat 
meer omvat dan alleen Das keukens 
Das keukens is de particuliere tak binnen het gehele 
bedrijf. Tristar keukens is onze keukenfabriek, 
gevestigd in Bladel.  
Tristar keukens produceert ca. 80 keukens per 
week, welke door heel Nederland en Vlaanderen(B) 
uitgeleverd worden. 
In totaal zijn er ruim 60 werknemers/werkneemsters 
in dienst.  
Das keukens richt zich op de verkoop en renovatie 
van keukens (particuliere markt en projectwereld). 
Tristar keukens richt zich alleen op de productie van 
keukens en onderdelen van keukenmeubelen 
(zakelijke markt). 
 
Door de eigen fabriek 
zijn we niet afhankelijk 
van derden en kunnen 
hierdoor snel leveren. 
Daarnaast valt er de 
tussenhandel 
tussenuit, waardoor 
we goedkoop kunnen leveren. 
We kunnen keukens leveren in ieder budget, maar 
hoofdzakelijk opereren we in het modale segment. 
Maar voor dat geld krijg je dan wel weer een 
kwalitatief betere keuken. 
Zo geven we op de scharnieren en ladegeleiders 
sinds 2004 levenslange garantie.  

Advertentie in de spotlight 

Voordelige rijbewijskeuring 
 
Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan op  
16 en 30 september 2013 via Regelzorg terecht bij 
Dr. C.J. Swijgers, in Dorpshuis D'n Bond. 
Rapportstraat 29, Veldhoven. Deze arts beschikt 
over brede ervaring in de gezondheidszorg en de 
ouderengeneeskunde. U kunt bij hem ook terecht 
voor een uitgebreide keuring, een zgn. 
seniorenconsult, second opinion of een check-up.  
Voor informatie en een afspraak belt u:  
088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via 
www.regelzorg.nl.  
 
Het tarief voor een seniorenkeuring groot en klein 
rijbewijs bedraagt € 24,80. Chauffeurs met een 
groot rijbewijs betalen € 52,50 en een klein 
rijbewijskeuring i.v.m. medische reden kost € 35,00.  
Informeer bij uw ziektekostenverzekering of deze de 
kosten voor de keuring vergoedt.  
Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen 
Verklaring is voor € 23,80 verkrijgbaar bij de 
gemeente of via internet op mijn.cbr.nl. Daarvoor 
heeft u wel een DigiD nodig. Wanneer de Eigen 
Verklaring is gedownload van internet hoeft bij 
zoekraken geen nieuwe te worden aangeschaft.  
 
Met ingang van 1 januari 2014 gaat de 
keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. Op 
www.regelzorg.nl kunt u middels de Keuringscheck 
nagaan of u moet worden gekeurd. 

Rijbewijskeuring 

 

Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 
 Fax: 040 - 205 27 20 
Mob: 06 - 53647982 
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Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

van ‘Gewoon...samen spelen in een Band’, 
supervisor MTBandcoaching, muziektherapeut en 
singer/songwriter. Zij begeleidt de Bands en heeft 
daar veel ervaring in. Ze leert jongeren om samen 
te spelen in een Band op zijn/haar favoriete 
instrument. Ze moeten wel al een beetje op een 
instrument kunnen spelen. Denk aan keyboard, 
piano, gitaar, drums, basgitaar, saxofoon, percussie, 
etc. Hij/zij krijgt veel persoonlijke aandacht en de 
mogelijkheid muzikaliteit en persoonlijke 
vaardigheden verder te ontwikkelen. Er wordt 
gebruik gemaakt van een nieuwe methodiek: MTB, 
waarbij de jongeren 3 fases doorlopen om hun doel 
te bereiken. De methodiek MTB is voor jongeren van 
12 t/m 21 jaar met een autisme spectrum stoornis. 
 
Kijk op www.art4u-kunsteducatie.nl voor meer 
informatie. 

Musical ‘The Wiz’ 
Art4U is een samenwerking aangegaan met TOP 
(Theater en musical OPleiding Veldhoven). Ze willen 
15 t/m 21 jarigen interesseren om een musical in te 
studeren. Dit jaar is gekozen voor de spetterende 
musical ‘The Wiz’. Het instuderen gebeurt onder 
leiding van spel- en zangdocente Evelien Luiten en 
dansdocente Lindsay Gielen. Muzikaal leider is 
Maarten de Bekker. Begin juli 2014 wordt de musical 
in Theater de Schalm uitgevoerd, die ook als partner 
bij TOP betrokken is. Er wordt ook een orkest 
samengesteld dat de musical gaat begeleiden, bij 
voorkeur met muzikanten uit dezelfde leeftijdsgroep.  
 
Bandcoaching voor jongeren met een 
psychische problematiek  
Art4U is ook een samenwerking aangegaan met 
VIBES muziek voor het project ‘Gewoon…samen 
spelen in een Band’. Dit is een project om jongeren 
met een psychische problematiek samen in een 
Band te laten spelen. Denk hierbij aan autisme 
spectrum stoornis (ASS), ADHD, etc. Het project is 
in 2010 gestart in Maastricht en maakt een 
gigantische sprong naar andere steden zoals Heerlen 
en Eindhoven. Ouders en jongeren zelf, die al enige 
tijd in een Band spelen, geven aan dat ze veranderd 
zijn en beter in hun vel zitten. 
Vaak is de stap veel te groot voor deze jongeren om 
in een reguliere band te stappen via een 
muziekschool of met vriendjes. Ze zitten tussen de 
wal en het schip, willen graag, maar durven zich 
nergens bij aan te sluiten. Muziek is bij uitstek 
geschikt om de drempel te verlagen. Je hoeft niet te 
praten, je communiceert via de muziek. Er zijn 
onderzoeken die aantonen dat muziek een gunstig 
effect heeft bij jongeren met ASS en verbindingen in 
de linker en rechter hersenhelft legt, waardoor ze 
beter leren communiceren en zo zelfstandig een stap 
in de maatschappij durven zetten.  
 
Estella Kempen van VIBES muziek is projectleider 

Info vanuit Art4U 
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Schoolnieuws 

Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee 
vermelden we enkele reacties 
van leerlingen op een 
bijzondere activiteit die ze op 
school gedaan hebben. 

Dit keer de speurtocht door een deel 
van het dorp. En het uitstapje naar het 
DAF museum door de bovenbouw op  
26-27 en 28 augustus. 
 
We beginnen met de speurtocht, gelopen op  
23 augustus jl.  
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We kwamen binnen en een mevrouw stond daar en 
die bracht ons naar een grote zaal met allemaal 
stoelen en een projector. De vrouw legde heel veel 
uit over het verkeer en het duurde erg lang. We 
werden in drie groepen verdeeld. Groep 1 ging 
puzzelen, groep 2 ging een speurtocht doen en 
groep 3 ging computeren. We wisselden steeds door 
en het had allemaal met verkeer te maken. Er waren 
hele oude auto’s en hele mooie raceauto’s. er waren 
vrachtwagens en oude motors en toen was de tijd al 
voorbij. Wij moesten toen gaan puzzelen, het waren 
hele grote puzzelstukken. Er waren ook kleine 
verkeersborden en die mevrouw had kaartjes met 
een auto, een fiets, of een voetganger. Toen 
moesten wij computeren en dat waren leuke 
spelletjes. Daarna moesten we alweer naar huis. 
Groetjes, Aimée en Carmen (groep 6) 

We hebben een tocht door Oerle gemaakt. (DE HELE 
DAG!!!!). Het was super leuk!!. Eerst kwam ik bij 
een kar aan een paard (we mochten op de kar zitten 
en RIJDEN!!!!) We zijn toen naar de wijkagent 
gekomen met een walter nog iets (dat is een pistool) 
Hij had peperspray!!!!!. Daarna gingen we naar een 
militair voertuig GAAF met helm en een bril op m’n 
hoofd WAS HET NOG GAVER!!!!! En daarna gingen 
we een oude brandweerwagen dat was best saai…… 
Je mocht er niet in. En daarna gingen we naar een 
TRUCK met een matras. En met een super zachte 
muur!!!!! en toen was het klaar. 
Dat was het. Groetjes Bas Van Hoof 
 
vrijdag 23 augustus hadden we verkeersochtend het 
was best wel leuk, we hadden groepjes van 1 tot en 
met 8. We hadden iedere groep een begeleider, en 
vragen. We hadden een paar doe dingen maar ook 
wel een beetje saaie dingen, er was een tractor een 
vrachtwagen een soldatenwagen of zoiets, en ook 
een agent en nog een anderen paar dingen. Ook 
hadden we een paar pauzes eerst peperkoek en nog 
wat te drinken en de tweeden was bij de tractor, 
ranja. Groetjes STERRE. XXX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daf museum 
We hebben veel geleerd over oude auto’s. We waren  
in drie groepen verdeeld en ik zat in groep 2. We 
deden eerst een speurtocht, toen gingen we naar de 
computerhoek en daarna naar de puzzel. Eigenlijk 
was de puzzel geen puzzel omdat het verkeer was. 
Je kreeg een bordje om je nek en ik was een fietser. 
Er waren ook bordjes met auto, bromfiets en 
voetganger. Het was erg leuk. Groetjes Dyem 
(groep 5) 

Uitleg aan 
groep 5/6 
over wat we 
gaan doen in 
het DAF 
museum 

De verkeerspuzzel 
die in elkaar 
gelegd moest 
worden en waarop 
daarna diverse 
verkeerssituaties 
werden nagebootst 
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Uitslag kleur/knutselplaat van juni 2013;  
“mandala” 

Soos. Wat ze verder ’s middags doet is een 
legpuzzel leggen of digitale foto’s kijken van broers, 
familie en ook van Severinus bewoners met haar 
digitale fotolijstje (gekregen van een van haar 
broers). Op zaterdag gaat Emelie altijd met de bus 
naar Hennie in Eindhoven. Dit is een vriendin van de 
familie. Ook gaat ze wel eens naar Sandra, ook een 
vriendin van de familie. Daarnaast ziet Emelie 
Bianca Verberk (vrijwilliger bij Severinus). Bianca 
doet eenmaal per week een activiteit met Emelie. 
Ook gaat ze mee met Emelie naar Severinus-
activiteiten indien nodig. Emelie en Bianca gaan ook 
wel samen naar De Schalm, ongeveer 3 keer per 

jaar. Het laatste stuk 
dat ze samen gezien 
hebben is de 
familiemusical 
Doornroosje. 
 
Emelie’s lievelingseten 
is bloemkool met een 
sausje, maar ook 
tomatensoep is graag 
gegeten soep. 
Daarnaast laat ze zich 
lekkere zoetigheden 
bij de high tea ook 
goed smaken. 
 
Andere activiteiten 
binnen Severinus 
waar Emelie graag 
aan meedoet en die 
voor alle bewoners 
georganiseerd worden 
zijn: 

1. De familiedag. Van alle bewoners in je woongroep 
komt alle familie in het Dorpsgenot. 

2. Carnaval. De militairen van vliegbasis Eindhoven 
organiseren een carnavals feest met eten voor 
alle Severinus bewoners op de vliegbasis. 

3. Muziekdag in het Beursgebouw van Eindhoven. 
Nederlandstalige artiesten komen er een gezellige 
dag van maken. 

4. Severinus Kermis, jullie wel bekend, op het 
grasveld aan de Berkt. 

5. Sinterklaasfeest (voor alle Severinus bewoners al 
eerder dan 5 december). 

6. Severinus Verwendag, alle bewoners kunnen 
worden opgemaakt, nagels gelakt, klankschalen 
spelen of luisteren, een massage krijgen en lunch. 

7. Severinus Vuurwerk, oudejaarsavond 
 
Bij het ontvangen van de prijs weet Emelie al wat ze 
met de prijs gaat doen. Ze gaat een legpuzzel 
kopen. Emelie, veel plezier met de prijs en veel 
puzzelplezier. 
 
Wil je ook vrijwilliger worden bij Severinus?  
Bel dan naar P&O [vrijwilligers werk Severinus] 
Telefoonnummer: 040-2586311.  
De bewoners zullen uw inzet zeer waarderen. 

Deze maand woont de winnares Emelie Eijsbouts 
in een woongroep op de Plantanenlaan nummer 3 bij 
Severinus. Het was de vierde keer dat ze een 
kleurplaat had ingeleverd en nu had ze toch echt de 
mooiste kleurplaat. Emelie is 60 jaar oud. Ze is tot 
nog toe de oudste deelnemer die een kleurplaat van 
de Koers van Oers heeft ingeleverd, maar wanneer 
je fysiek naar Emelie kijkt lijkt ze nog geen 60 jaar. 
Hoogstens 50+ en tevens is ze jong van geest en 
praat graag. Tijdens het interview nam ze op 
verschillende momenten het woord over en begon 
zelf vragen te stellen (aan Marlène en mij (Janine) 
alsof ze zelf voor Severinus een interview ging 
afnemen. Wel een 
grappige en 
nieuwsgierige 
karaktertrek van 
Emelie overigens. 
Daarnaast is ze altijd 
heel netjes en mooi 
gekleed. Emelie komt 
uit een gezin van  
4 kinderen, ze heeft 
zelf 3 broers, Othon 
woonachtig in Son en 
Breugel, Charles 
woonachtig in 
Bussum en Quirijn. 
Quirijn had een 
hondje en deze is 
overleden, waar 
Quirijn woont is 
overigens niet 
duidelijk geworden. 
Emelie woont in een 
woongroep met 
medebewoners met een lichte beperking. De groep 
waarin ze woont bestaat uit 6 mensen waarvan 3 
mannen, namelijk Rudy, Piet en Jack en 3 vrouwen 
Emelie, Ilse en Beppie. Emelie is de oudste van de 
groep, al wordt Beppie binnenkort ook 60 jaar, en 
de jongste is 42 jaar. Naast dat de bewoners op 
zaterdag zelf mogen kiezen wat ze gaan eten, 
inkopen doen en daarna bereiden, gaan ze 
zelfstandig naar de sportactiviteiten die aangeboden 
worden in en rondom het terrein van Severinus.  
 
Emelie komt geregeld in Oers. Naast dat ze zo af en 
toe bij Eetcafe de Kers en gasterij ’t Dorpsgenot 
koffie drinkt, liep Emelie altijd de wandeldriedaagse 
van Oerle. Helaas ging deze dit jaar niet door, wat 
ze erg jammer vond. Ook wandelt Emelie geregeld 
naar het Citycentrum om te winkelen of koffie te 
drinken. Emelie schenkt geregeld voor andere 
mensen een kop koffie in. Ze schenkt namelijk koffie 
op het dagactiviteitencentrum van Severinus “De 
Brink”. Een leuke activiteit waar je ook nog eens een 
praatje kunt maken.  
 
Ondanks dat Emelie 60 jaar is, doet ze nog een 
middagdutje en daarna gaat haar dag weer verder. 
Meestal gaat ze dan ’s middags naar de senioren 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi in en doe hem vóór 30 september 2013 in de gele brievenbus  
die naast de ingang van Dorpscentrum “d'Ouw School” hangt.  

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat September 2013’ en druk de pagina af. 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  
in Dorpscentrum d’Ouw School. 

De volgende kopijdatum is 
30 september 2013 

2014 

September  
18 KVO: kienen 

21 ophalen chemisch afval 8.30u-10.00u 
kerkplein Oerle 

22 Postzegelbeurs in d'Ouw school  
9.30-12.30u 

22 Chant ’Óers concert m.m.v. de 
Brabantzangers en Kupalje in Aalst 

23 KVB: ledenavond 

28 ophalen oud papier 

  

Oktober  
2 KVO: excursie bakkerij Schellens Ekkersrijt 

5 gezondheidsplein in d’Ouw School 13u-16u 

6 TCO: pretpark 

11 ophalen groene kliko en plastic 

16 KVO: moederdagviering 

18 t/m 20 Zilst Blues en Rockfestival 

23 KVO: bowlen in Veldhoven 

26 ophalen oud papier 

26 t/m 30  Pompoenenplezier/Halloween 

26 t/m 30  KVO: Halloween 

27 Postzegelbeurs in d'Ouw school  
9.30-12.30u 

  

1 ophalen groene kliko en plastic 

2 TCO: spooktocht 

9 SOK: prinsenbal in de Kempen Campus 

13 KVO: avond met KVB 

15 ophalen groene kliko en plastic 

23 ophalen oud papier 
24 Postzegelbeurs in d'Ouw school  

9.30-12.30u 
27 KVO: sinterklaasavond 

29 ophalen groene kliko en plastic 

November  

December  
9 KVB: kerst doe-avond 
11 KVO: kerststukjes maken 
13 ophalen groene kliko en plastic 
16 KVB: kerstviering 
18 KVO: kerstavond verzorgd door Zandoerle 
21 aMeeZing kerstmarkt 
22 Postzegelbeurs in d'Ouw school 9.30-

12.30u 
22 t/m 1 jan Midwinterexpositie Vaaggrond 
24 Chant ‘Oers: nachtmis Immanuelkerk 
27 ophalen groene kliko en plastic 
28 ophalen oud papier 

Januari  
2 TCO: activiteitenmiddag 
18 Nieuwjaarsbijeenkomst in d'Ouw School 
26 TCO: dag in de sneeuw (of 2 febr). 
  
Februari  
2 TCO: dag in de sneeuw (of 26 jan). 
  
Maart  
1 t/m 4 Carnaval 
1 Carnavalsoptocht Oerle 
7 TCO: voorjaarsactiviteit 
21 TCO: info-avond braderie 
  
April  
6 TCO: braderie 
11 t/m 13 Rabo Nederpop 
  
Mei  
24 TCO: verrassingsactiviteit 
  
Juni  
6 en 7 Boergondisch Oers 
  
Juli  
5 en 6 TCO: T4T-weekend 

2013 



Foto impressie TCO Bivak en afsluitingsavond 2013 


