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Foto impressie ...Oerse carnavalsoptocht

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien...
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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:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44
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(K)Oers met name(n)
50 jaar getrouwd
Bij deze wil de redactie het bruidspaar
Bart en Mien Donkers feliciteren met
hun 50-jarige huwelijk!

C1 en D1 Basko kampioen
Een paar Oerse jongens zijn samen met
C1 van Basko kampioen zaalhockey geworden.

50 jaar Groen en Keurig
De redactie van de Koers van Oers feliciteert
Groen en Keurig met hun 50 jarig jubileum.

50 jaar
Ons redactielid Ger van de Wiel heeft op
12 maart Abraham gezien.
De redactie feliciteert hem van harte met
zijn verjaardag.

BIO Valentijnskoeken
Lieve Oerse mensen;
bedankt!
Op maandag 13 februari zijn
onze BIO-meiden weer rond
gegaan met de valentijnskoeken en de verkoop is
supergoed gegaan; Binnen twee uur waren alle
koeken uitverkocht!
Onze meiden kwamen erg enthousiast terug, want
dit jaar waren de mensen in Oerle wel erg gul.
Koeken werden vaak per drie of zes tegelijk
verkocht en regelmatig kregen de meiden nog wat
extra toe! Geweldig!
Helaas betekent dit ook dat we niet alle huizen in
Oerle langs konden gaan. We weten dat veel Oerse
mensen uitkijken naar deze actie en we vinden het
dan ook erg jammer dat we mensen moeten
teleurstellen.
Over een jaar zijn we er echter weer met nog meer
koeken, zodat we aan de vraag kunnen voldoen. Wij
hopen dan weer op zo'n groot succes en dat kan
alleen maar dankzij uw geweldige steun.
Namens heel BIO zeggen wij nogmaals:
Lieve Oerse mensen en alle mensen buiten Oerle die
koeken hebben besteld; Bedankt!

Timmer- en Mont agebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909
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C1 Van links naar rechts staand:
Bas Janssen, Joost Raukema, Mathijs Smoor,
Daan Janssen, Vince Veraa, Geert Smits,
Bart van de Moosdijk, Ben Waeghe, Huib Kluitmans,
Evan Jegerings.
Zittend: keeper Dante in ’t Zand en
Ruben van Baare.
Op de foto ontbreekt Hans van Loon en coach
Sjoerd Lelkens.

De D1 in willekeurige volgorde:
Arnaud, Stefan, Guus, Jochem, Max, Marnix, Sytse,
Kevin, Rik, Joran, Tim, Pepijn en liggend Gijs.
De coaches zijn Ruud en Bart
Jongens: Gefeliciteerd allemaal!!

Paaseieren zoeken

Altzheimer Café Eersel
In het Alzheimercafé in Eersel op donderdag
12 april 2012 gaat over erfelijkheid en dementie.

Zondag 8 april (1e Paasdag) is
het weer zover: dan komt de
paashaas weer naar Oerle!
Alle peuters, kleuters en
kinderen t/m groep 4
van de basisschool zijn van harte welkom om samen
met de paashaas eieren te gaan zoeken in het Oerse
paasbos. Dus kinderen, neem je mandje mee en ga
samen met de paashaas op zoek naar het gouden
ei!
We verzamelen op zondag om 13.00 uur bij
Dorpscentrum d’Ouw School en wandelen dan
gezamenlijk naar het paasbos.
We hopen dat er heel veel kinderen,
ouders, opa’s en oma’s meegaan

Mevr J. Wilmer, klinisch geriater in het
Catharinaziekenhuis is onze gast en zal ingaan op
vragen rondom het ontstaan van dementie. In
hoeverre speelt erfelijkheid een rol in het ontstaan
van dementie, is er bij dementie behandeling
mogelijk en kun je het ontstaan van dementie
voorkomen? Daarbij zal ze uitleg geven over wat
dementie is en ingaan op vragen uit de zaal.
Het Alzheimercafé wordt gehouden op
donderdag 12 april in zaal Eikenburg in Eersel.
Vanaf 19 uur is de zaal open, het programma start
om 19.30 uur.

Vraag en aanbod

TOT ZONDAG 8 april!!
STICHTING JEUGDBELANGEN OERLE

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is
bedoeld om op niet commerciële basis een oproep te doen.
De redactie behoudt zich wel het recht voor om (zonder
opgaaf van redenen) het stukje niet te plaatsen
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Voor mijn vader ben ik op zoek naar het boek:
Witte nog. Ik ben bereikbaar op nummer
06-42105553 of 040-2052667.
K. Klomp
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Het interview

Pastoor Vekemans Fonds
behoort bij de beste Goede
Doelen van Nederland !
In de vorige Koers hebben we aandacht
besteed aan het Pastoor Vekemans Fonds.
Het is de bedoeling dat we u regelmatig op de
hoogte gaan houden van de activiteiten van de
stichting, zodat de betrokkenheid van de
bewoners in Oerle verbeterd en u goed
geïnformeerd blijft.
door: Annie vd Velden en Miranda van Vlerken.

Het gaat goed met het Pastoor Vekemans Fonds.
Vorige keer hebben we al vermeld dat het Dagblad
Trouw een Top 50 samengesteld heeft met de beste
goede doelen op het gebied van Internationale
Hulpverlening. En u raadt het al: van de 450 goede
doelen staat het Pastoor Vekemans Fonds uit Oerle
op de 11e plaats in deze ranglijst! Even ter
vergelijking: het Lilianefonds eindigde op de
22e plaats en Unicef op de 23e plaats. Een bijzondere
prestatie dus voor een relatief kleine stichting.
De oprichting
Voordat we verder gaan zullen we nog even iets
meer vertellen over de Stichting Pastoor Vekemans
Fonds. De stichting is opgericht in 1983 door wijlen
Pastoor Gerard Vekemans.
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig
priesterjubileum in 1983 werd er
door familie, vrienden, bekenden
en parochianen toen een bedrag
van 17.000 gulden geschonken,
waarmee hij besloot een Fonds op
te richten.

Doel van het fonds was de financiering van de
opvang, opvoeding en opleiding voor de kansarme
kinderen van Moeder Teresa in India. Vandaar dat
het Fonds ook wel het 'Moeder Teresa Fonds' wordt
genoemd. In de loop der tijd groeide het
startkapitaal door middel van giften en acties,
waardoor met het jaarlijks rendement 50 kansarme
kinderen doorlopend kunnen worden gesponsord. In
1984 is de stichting bij notariële akte vastgelegd.
Het 25-jarig bestaan werd gevierd in 2009.
Armoede en ellende
In 1990 bezocht de Pastoor 'zijn kinderen' in India.
Hij kwam zeer onder de indruk en zeer aangeslagen
terug, van wat hij daar aan armoede en ellende
gezien had. In 1991 besloot hij, om naast de
sponsoring van de 50 kinderen, ook projecten in het
arme gebied te gaan opzetten. Tijdens zijn rondreis
ontmoette hij in Kodaura, deelstaat Chhattisgarh, de
Belgische Missiezuster Elisabeth Lemmens. Zuster
van de Orde Ursulinen van Tildonk - België. De
persoonlijke gesprekken die Pastoor Vekemans met
Zuster Elisabeth voerde, leidden tot een nadere
samenwerking.
De zusters Ursulinen bestaan inmiddels allemaal uit
Indiase Missiezusters en de meeste onder hen zijn
Tribal (Adivasi).
Incidenteel werkt het Pastoor Vekemans Fonds ook
samen met de Paters Jezuïeten, de Sisters of
Charity, de Sisters St. Joseph of Tarbes en de
Diocese Priesters.
Naar India
Een tijd geleden zijn bestuursleden Mieke van
Gompel en Wil de Kort, beiden met echtgenoten
naar India geweest (op eigen kosten natuurlijk!).
Het doel was om ter plaatse te bekijken hoe het geld
van het Pastoor Vekemans Fonds besteed is en
vooral ook om te kijken wat er nog allemaal moet
gebeuren. Een indrukwekkende ervaring die ze
graag met ons willen delen.
Als we aan tafel zitten beginnen Mieke en Wil
meteen te vertellen. Ze zitten helemaal vol van de
ervaringen die ze in India hebben opgedaan. Mieke
is gedurende de afgelopen 17 jaar al 12 keer in
India geweest. "In 1994 gingen we (mijn man en ik)
voor het eerst naar India om een bezoek te brengen
aan mijn oom die daar missionaris was. Ik kende het
pastoor Vekemans Fonds toen nog niet. In India
hebben we toen de zusters Ursulinen ontmoet. Zij
vroegen me een brief af te geven aan pastoor
Vekemans, die toen al in India werkzaam was voor
de arme kinderen. Na ons eerste bezoek aan India
besloten mijn man en ik meteen zelf een stichting
op te richten. Maar toen wij hoorden dat Pastoor
Vekemans al een fonds had, hebben we ons in 1995
daarbij kunnen aansluiten."
Cultuurshock
Voor Wil en zijn vrouw Maria was het de eerste keer
dat ze in India waren. Wil: "Het was goed om eens
kennis te maken met de zusters die daar werken en
om zelf eens te kijken wat prioriteit heeft. Maria en
ik hebben voor 14 dagen de deelstaat Chhattisgarh
bezocht. Daarna zijn wij huiswaarts gekeerd en is
Mieke met haar man Jan doorgereisd naar de
deelstaat Assam.
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Twee gebieden die ongeveer zo groot zijn als
Europa. Voor ons was het een ware cultuurshock.
Als je in de steden bent, kun je eigenlijk nog van
alles kopen, maar 50 kilometer verderop hebben de
mensen helemaal niets. Daar kunnen ze alles
gebruiken. “Eigenlijk,” zegt Wil, “kun je je er geen
voorstelling van maken als je er niet geweest bent.
Sommige plaatsen zijn zo arm, daar hebben ze écht
niks! Als wij er dan voor kunnen zorgen dat ze met
zonne-energie elektriciteit kunnen opwekken en dat
we waterputten voor ze kunnen bouwen, dan ben ik
al heel blij.”
Geen middageten
“Wij zijn er door de zusters heel gastvrij ontvangen.
Ze hadden zelfs speciaal voor ons een kip geslacht.
Maar als je weet dat de schoolkinderen tussen de
middag soms niets te eten hebben omdat er echt
niets is en dat wij daar tegelijkertijd hun kip zitten
te eten, dan kan ik je zeggen dat je je daar heel
ongemakkelijk bij voelt. Het is heel dubbel want ze
willen je graag gastvrij ontvangen en als je het
afwijst is dat weer een belediging."

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

Steun het Pastoor Vekemans Fonds
Doel van dit interview is om de Oerlese mensen
weer eens te informeren over de doelstellingen die
afgelopen jaren zijn bereikt, maar vooral ook om
nogmaals te laten zien dat er nog heel veel moet
gebeuren. Daaraan kunnen wij allemaal meehelpen.
U kunt het Pastoor Vekemans Fonds op verschillende
manieren steunen.

· Welbekend zijn de kledingcontainers
die op bijna 30 locaties terug te vinden zijn. Behalve
kleding mag u daarin ook schoon en bruikbaar
huishoudelijk textiel, lakens, dekens,
gordijnen, schoeisel (per paar), tassen,
riemen, kleine knuffels en klein speelgoed
deponeren.
·
·

Donaties

sponsorkinderen
De Zusters Ursulinen, op het ogenblik allemaal
Indiase Zusters en vele van hen ook Adivasi, hebben
scholen opgericht. Zij trekken ver de jungle in, naar
de dorpen om de mensen te overtuigen van het nut
van onderwijs. Dit is de enige oplossing om een
meer belovende toekomst te bereiken. Zonder enige
financiële hulp is dit echter onmogelijk. Zo ontstond
het sponsorsysteem. Een bedrag van € 80,= per
jaar is voldoende om de studiekosten te dekken voor
een schoolgaand kind. Voor een kind dat intern
verblijft betaalt u slechts € 160,=. Van de ouders
zelf wordt nog steeds inspanning verwacht. In vele
gevallen moeten ze immers de arbeidskracht van
hun kinderen missen. U kunt met uw sponsorkind
contact houden. Eens per jaar schrijft uw kind een
brief en om de 2 jaar ontvangt u een foto. Wilt u zelf
naar uw kind schrijven dan kan dit via ons
postadres. Wij zorgen ervoor dat uw brief in India
ter plaatse bij uw kind komt.

· adoptieprojecten
Voor zowel particulieren als bedrijven, scholen en
instellingen is het mogelijk om een kind of project
geheel of gedeeltelijk te adopteren.
Voor bedrijven, instellingen en scholen is dit bij
uitstek dé gelegenheid om zich als weldoener van
een goed doel te profileren.
Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat de
Stichting Pastoor Vekemans Fonds ANBI erkend is.
Dat betekent dat uw gift aan ons fiscaal aftrekbaar
is!!
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Samenwerking met landelijke organisaties
Wil: “Afgelopen jaren is er al heel veel bereikt. Het
bestuur probeert regelmatig samenwerkingscontracten aan te gaan met landelijke organisaties
zoals Wilde Ganzen en Cordaid. Zo is met Cordaid
eind 2011 overeen gekomen dat zij de helft
bijdragen voor de bouw van een meisjeshostel als
het Pastoor Vekemans Fonds de andere helft kan
inzamelen. Dat betekent dat we voor dit jaar ruim
€ 15.000,= bij elkaar moeten brengen. Daar moet
weer veel voor gebeuren.”
Kansarme kinderen
Mieke vertelt verder: “We hebben al heel veel
kansarme kinderen geholpen. Vooral meisjes omdat
zij voornamelijk bij de zusters wonen en omdat de
jongens van oudsher veel vaker de kans krijgen om
zich te ontwikkelen.
Zo is er afgelopen jaar bijvoorbeeld veel geld
gegaan naar bouw- en renovatieprojecten van een
High school, een girls school en een meisjes hostel.
Er zijn nieuwe klaslokalen gebouwd en voorzien van
inrichting en meubilair. Bijdrage in de salarissen van
leerkrachten worden betaald. En er zijn bijvoorbeeld
computers, printers en onderwijsondersteunende
middelen gekocht.”
Wil: “Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het
bouwen van waterputten, waterdammen en tubewells (irrigatiesystemen). Er worden zonnepanelen
geplaatst om elektriciteit mee op te wekken. Zo
hebben de kinderen licht, kunnen ze ventilatoren
aanzetten en de computers gebruiken.”
Scholen worden beter
Mieke: “De scholen worden momenteel steeds groter
omdat ze beter resultaat boeken. Dus ook mensen
die het wel kunnen betalen sturen hun kinderen nu
naar deze scholen, waardoor ze wat meer geld
binnen krijgen en op den duur misschien wel
zelfvoorzienend worden. Maar vooralsnog heerst er
nog steeds een verkeerde mentaliteit. Want de
ouders gebruiken hun kinderen nog steeds als
arbeidskracht. Kinderen die werken leveren geld op.
Als ze naar school gaan moeten de ouders voor de
school betalen en ze zijn ook nog hun extra
arbeidskracht kwijt! En dat idee is erg moeilijk uit
hun hoofden te krijgen.”

Alles hergebruiken
Mieke vertelt verder: Kinderen die in een hostel
wonen mogen ongeveer 2 keer per jaar naar huis.
Veel hostels hebben niet eens een bed. Kinderen
slapen nog op matjes op een betonnen vloer. Om
aan deze ongezonde situatie een einde te maken
hebben we al heel wat hostels voorzien van bedden.
Ook is het belangrijk dat de kinderen te eten hebben
en dat ze schoolspullen hebben om mee te leren. Op
de scholen wordt alles hergebruikt. Beschreven
papier bijvoorbeeld wordt naar het blindeninstituut
gebracht omdat zij dat nog heel goed kunnen
gebruiken voor de braillemachines.”
Wil vult aan: “Toen wij bij de scholen aankwamen
hadden de kinderen, als welkom, een heel mooie
tekening op de grond gemaakt van krijtslijpsel. Even
later zag ik dat het krijtslijpsel kleur bij kleur weer
werd opgeveegd om te kunnen hergebruiken.”
Mieke: “We hebben van huis uit heel wat spulletjes
meegenomen om in India aan de school- en
hostelkinderen weg te geven, zoals kinderkleertjes,
petjes, potloden, pennen, tubetjes tandpasta en
tandenborstels. Hierdoor heb ik weer volop kunnen
genieten van vele blije dankbare kindergezichtjes.”
Meer informatie:
“Eigenlijk kunnen we er nog uren over vertellen”,
zegt Wil. “Maar we hebben van ons bezoek een film
gemaakt, waarin ook zuster Philomena wordt
geïnterviewd. Dat interview heeft u in de vorige
Koers kunnen lezen. Geïnteresseerden kunnen bij
mij terecht om de film te lenen.
Mensen die ons op een of andere manier willen
steunen, zijn van harte welkom.
Wij willen u graag nog meer vertellen over het
Pastoor Vekemans Fonds.”
U kunt alle informatie vinden op onze website:
www. pastoorvekemansfonds.nl of stuur een email
naar: informatie@pastoorvekemansfonds.nl.

6

Veldhovens Mannenkoor
Zondag 18 maart, 14:30 St Ceaciliakerk
Gezamenlijk concert van het Veldhovens
Mannenkoor en Vocal Group Just Us. Toegang € 10,Het Veldhovens Mannenkoor is opgericht in
1960. Het aantal leden heeft in de loop der jaren
geschommeld tussen 70 en 90. Door op niveau te
presteren, heeft het Veldhovens Mannenkoor tussen
de vele koren in de regio Eindhoven steeds een
prominente plaats weten te behouden.
Vocalgroup Just Us bestaat uit 16 enthousiaste
zangeressen en zangers en heeft haar ‘roots’ in
Brabant. Zij zingen A Capella en Close Harmony of
met andere woorden; met dicht bij elkaar liggende
tonen die de muziek meer klank en kleur geven en
dat zonder muzikale begeleiding.
Zaterdag 24 maart, 10:00 uur d’Ouw School
SING-IN op om mannen, vanaf ongeveer 30 jaar
oud, uit onze regio te betrekken bij de actieve
muziekbeoefening. De toegang is gratis.
Er worden samen met het Veldhovens Mannenkoor
enkele zangnummers ingestudeerd welke die
namiddag omstreeks 16:00 uur worden uitgevoerd.
Bij die uitvoering, omstreeks 16:00 uur, zijn
familieleden, vrienden en kennissen van de 'Sing-Inzangers' van harte welkom in d’Ouw School in Oerle.
Behoud van mannenkoorzang in onze regio
Op cultuur wordt nu aan alle kanten besnoeid. Voert
deze ontwikkeling ons naar het barbarendom?
Cultuurconsumptie werkt verheffend zoals het
bezoek aan musea, schouwburgen, galeries, enz..
Zelf cultuur beoefenen geeft een meer intense
beleving. Bij muziek is dat een instrument bespelen
of zingen. De mannenkoorzang gaat, ook in onze
regio, achteruit, mede door vergrijzing. Het
Veldhovens Mannenkoor zingt met enthousiasme
muziek uit de laatste vijf eeuwen. Het jongste
koorwerk is uit 2008. Dit Veldhovens Mannenkoor
wil nu aan verjonging werken, als een bijdrage aan
het behoud van de muziekcultuur in onze regio. Dit
lijkt ons een belangrijke zaak!

Herdenkingsavond Eclips
Herdenken: samenzijn helpt
Eclips Uitvaartbegeleiding organiseert dit jaar voor
de twaalfde keer een herdenkingsbijeenkomst.
Op woensdag 4 april 2012 om 20.00 uur bent u
van harte welkom in de mooie
Sint Lambertuskerk, Servatiusstraat 8 in Vessem.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. De restauratie
van het sfeervolle kerkje is voltooid en daarbij zijn
de unieke, kleurige muurschilderingen en decoraties
in hun oude glorie hersteld.
De herdenking is voor iedereen die in het afgelopen
jaar een dierbare heeft verloren en is zowel voor
kerkelijke als niet-kerkelijke nabestaanden.
Sprekers Mieke Artz en Corien van den Heuvel
geven woorden aan het verdriet om een afscheid.
Zangeres Karin Menken zorgt samen met gitarist
John Jacobs voor de muzikale omlijsting. Tijdens de
herdenking noemen wij de namen van de
overledenen en zeggen kort iets over hen. Voor elk
van hen worden kaarsen aangestoken. Na afloop is
er koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten in
Gemeenschapshuis D’n Boogerd, tegenover de kerk.
Mocht u vragen hebben of als u behoefte heeft aan
meer informatie neemt u dan contact met ons op?
Met vriendelijke groet,
Ditty ten Boske, Mieke Artz-ten Boske en
Corien van den Heuvel
Eclips Uitvaartbegeleiding
Slikdijk 16b, 5513 NL WINTELRE
T: 040-2119703
www.eclips-uitvaart.nl

PR-Commissie,
Ton van de Ven, ( 06 81 538 834
perschef.veldhovensmannenkoor@gmail.com
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De parochie
Vieringen St. Jan de Doperkerk
Weekeinde van 17 – 18 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (Convocamus).
Weekeinde van 24 – 25 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (The Unity).
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn.
Weekeinde van 31 maart – 1 april: Palmzondag.
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (St. Janskoor).
Goede Week + Pasen: 5 t/m 9 april:
do 19.00 uur: Witte Donderdag: Eucharistieviering
in H. Caeciliakerk!
vr 15.00 uur: Goede Vrijdag: Kinderkruisweg door
gebedsgroep in St. Jan de Doperkerk.
vr 19.00 uur: Goede Vrijdag: in H. Caeciliakerk:
Lijdensverhaal met pastor J. van Doorn.
za 19:00 uur : Gezinspaaswake in H. Caeciliakerk
za 22.00 uur: Paaswake: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (Convocamus).
zo 9.00 uur: Pasen: Eucharistieviering met pastoor
D. Donders (Convocamus).
ma 10.30 uur: 2e Paasdag: in H. Caeciliakerk:
Eucharistieviering met pastor J. van Doorn.
St. JAN DE DOPERKERK 100 JAAR
In tegenstelling tot het bericht in de vorige Koers
vieren wij op zondag 24 juni, de geboortedag van
St. Jan de Doper, patroonheilige van onze kerk, de
school, de gilde en wellicht nog meer verenigingen
in Oerle, het feit dat de kerk 100 jaar bestaat.
Dit wordt gevierd in een plechtige H. Mis om
9.00 uur, waarin ook het gilde aanwezig zal zijn en
waarin tevens de St. Janstrossen worden gewijd.

Na afloop zal voor de kerk de gebruikelijke
vendelgroet worden gehouden. Wij zouden een
uitgelezen kans voorbij laten gaan als wij deze
viering niet op 24 juni zouden houden, St. Jan, een
dag die bij velen in het geheugen gegrift staat.
Gelukkig hadden wij de plannen om een
Openluchtmis op het kerkplein al laten varen
vanwege de herinrichtingsplannen van kerkplein en
Gerard Vekemansplein. Wij vieren dit eeuwfeest dus
gewoon in de 100 – jarige kerk.
Van gemeentewege hebben wij nu bericht
ontvangen dat eind april gestart zal worden met de
werkzaamheden aan het kerkplein en de
verwachting is dat het nieuwe plein net voor de
kermis klaar zal zijn. Helaas zal de nodige
parkeerhinder onvermijdelijk zijn. Nadien zal aan het
Gerard Vekemansplein worden begonnen.
Beheercommissie

Parochieberichten:
Overleden:
† Adri Slaats, Kapteijnlaan 26 (78 jaar)
† Jan Kerkhof, Parklaan 2, voorheen Houtwal 34
(85 jaar)
† Alda van de Oetelaar-Smulders,
Oude Kerkstraat 31, 74 jaar
Pastores:
Pastoor D.F.A. Donders,
Kapelstraat – Zuid 18, 5503 CW Veldhoven
( 040 – 253.22.31 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
e-mail: pastoor_h3e@scarlet.nl
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
Kapelaan S.J.M. Schevers,
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Oerle
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
e-mail: kapelaan_h3e@scarlet.nl
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
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Een kerk wordt honderd (1)
De Oerlese Sint-Jan bereikt dit jaar de
respectabele leeftijd van honderd jaar.
Voorafgegaan door een ’indrukwekkende’ processie
werd de nieuw gebouwde kerk van Oerle op 1 mei
1912 met een plechtig opgedragen H. Mis in gebruik
genomen.
De voorganger van het fonkelnieuwe gebouw - een
kerk met een achtkantig koepelvormig dak,
gebouwd tegen een uit de middeleeuwen daterende
toren - was in het voorafgaande jaar afgebroken.
Ter overbrugging van de bouwtijd hadden de
Oerlese parochianen de erediensten gevolgd in een
zogenoemde noodkerk: een in hout opgetrokken
bouwsel (met de ingang aan de Zittardsestraat)
achter het kerkhof in de tuin van de pastorie
(tegenwoordig de tuin van de dahliavereniging).
28 april 1911 werd deze noodkerk in gebruik
genomen en nog diezelfde dag startte aannemer W.
Broens uit Tilburg met de sloop van de bestaande
kerk.
Het afbraakpuin deed later dienst als verharding van
de Zittardsestraat en de Zandoerleseweg.

In de voorbije honderd jaar heeft de Oerlese
Sint-Jan veel meegemaakt: twee Wereldoorlogen en
talrijke nieuwigheden, zoals de intrede van het
elektrisch licht (1927), de centrale verwarming
(1964) en de geluidsinstallatie (1966). Gedurende
een groot deel van zijn bestaan vervulde dit
bedehuis een centrale plaats binnen de Oerlese
gemeenschap, een beeld dat door de terugloop van
het kerkbezoek grotendeels achterhaald is.
Met zekerheid kan worden gezegd dat Oerle reeds
vanaf 1249 een kerkgebouw bezat (waarschijnlijk
reeds enkele eeuwen eerder). Na een
laatmiddeleeuws godshuis, daterend uit begin
14e eeuw, en een zogenoemde Koepelkerk uit 1878,
volgde in 1912 de oplevering van de huidige kerk.
(De positie van deze vroegere kerken is met keien
en klinkers in de bestrating van het kerkplein
aangegeven.)

De zogenoemde Koepelkerk uit 1878.
De rechtertoren dateert uit de 15e eeuw en is een
overblijfsel van de oude, middeleeuwse kerk die in
1877 was gesloopt. Links de pastorie uit 1854.
(foto: Jan Bijnen, 1906)

De pastoor van Oerle, onder wiens leiding destijds
de plannen van de bouw vorm kregen en tot
uitvoering kwamen, was Augustus Joannes Suetens,
27 november 1861 geboren te Best, en na zijn
priesterwijding in 1887 achtereenvolgens kapelaan
te Reusel, Stratum en Oirschot. 22 april 1907 werd
hij geïnstalleerd als pastoor van Oerle.
Meteen na zijn aanstelling startte hij met het maken
van een plan voor de bouw en financiering van een
nieuwe kerk.

Geschilderd portret van
pastoor Augustinus
Suetens als bouwpastoor
(in zijn hand een rol
bouwplannen),
gesigneerd Louis Breet,
1934.

(wordt vervolgd)
Jacq. Bijnen.
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Ontmoetingshekken (1)

Atelier 1. Het uiteindelijke resultaat zal een
standaardhek zijn waaraan bepaalde elementen zijn
toegevoegd, aangedragen door de Oerlenaren. Deze
elementen geven de hekken betekenis. “Uiteindelijk
zit uw identiteit in uw hek”, besluit Erika.
Het is nog mogelijk om u aan te melden voor een
van de ateliers.

Oerle wordt dit jaar verfraaid met vier
ontmoetingshekken
Door Ad Adriaans
Oerle krijgt dit jaar niet alleen een mooier centrum,
ons dorp wordt ook nog eens verfraaid met vier
zogenaamde ontmoetingshekken. Maandagavond
27 februari vond hierover in dorpscentrum d’Ouw
School een eerste bijeenkomst plaats waaraan
zestien Oerlenaren deelnamen. Alle Oerlenaren
hebben inspraak in de totstandkoming van de
hekken.
Het budget voor dit sociaal-cultureel project is
beschikbaar gesteld vanuit het IDOP. In opdracht
van de gemeente Veldhoven stelden Erika
Meershoek en Martijn Schoots het kunstproject voor.
“Het is nadrukkelijk een bewonersproject”, zegt
Erika. “De Oerlenaren hebben zeggenschap over wat
er in hun dorp geplaatst wordt.”
De hekwerken worden geplaatst bij een viertal
gebouwen. Dit zijn basisschool St. Jan Baptist,
dorpscentrum d’Ouw School, St. Jan de Doperkerk
en het voormalige KI station. Het zijn plekken waar
mensen elkaar altijd ontmoet hebben en waar
contacten worden uitgewisseld. De
ontmoetingshekken zullen als een rode draad door
het dorp lopen. Als in de toekomst Oerle-Zuid
gerealiseerd is zullen de ontmoetingshekken een
bindend element vormen tussen de nieuwe en de
‘oude’ Oerlenaren. “Oerle heeft een rijke
cultuurhistorie waar al eeuwen mensen wonen. De
gemeenschapszin blijkt uit onder meer de
St. Janstros. Het is de bedoeling om verhalen uit de
cultuurhistorie en het heden te combineren met
(gebruiks)voorwerpen en die in het hek te laten
terugkomen”, legt Martijn uit.
Alle aanwezigen krijgen huiswerk mee. Verzamel
foto’s, verhalen en anekdotes, ansichtkaarten en
belangrijke voorwerpen van toen en nu. “Wat mij
intrigeert is hoe de Oerlenaar de plek ervaart”, zegt
Erika. De kinderen van groep 6 van de basisschool
gaan aan de slag met de basisschool.
Tijdens een zogenoemd Atelier 1 worden de vier
plekken bezocht en wordt op basis van de
aangedragen zaken de identiteit van gebouwen
bepaald. Dit zal plaatsvinden in de oude
jongensschool aan de Zandoerleseweg. Martijn gaat
vervolgens aan de slag met het maken van een
ontwerpvoorstel dat tijdens Atelier 2 aan de
Oerlenaren wordt gepresenteerd. Dan zal blijken of
het ontwerp overeenkomt met de resultaten uit
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Ontmoetingshekken (2)
Vrijdag 2 maart vond het eerste atelier plaats met
de leerlingen van groep 6 en 7 van de basisschool
St Jan Baptist voor het project ‘Ontmoetingshekken
Oerle’.
‘Met groot enthousiasme gaan 35 kinderen het
avontuur aan om mee te helpen aan de
totstandkoming van ‘hun’ hek. Voor het hek dat
tussen de school en de openbare ruimte in komt te
staan gaan de kinderen op onderzoek uit. Als echte
journalisten gaan ze de generaties interviewen die
voor hen dit unieke gebouw hebben gebruikt. Op die
manier willen ze erachter zien te komen met welke
identiteit de generatie van hun ouders en
grootouders dit gebouw hebben gelabeld.
Er worden zelfs mensen geïnterviewd die het
gebouw als klooster hebben gekend, dus voordat het
school werd. De kinderen hebben mij geholpen
4 vragen te formuleren waarmee ze op pad gaan.
Vrijdag 23 maart komen we weer bijeen in de oude
kleuterschool aan de Zandoerleseweg om de
resultaten door te nemen èn om een opdracht uit te
voeren waarin ze zelf de identiteit van hun gebouw
gaan achterhalen!’
Hierbij doe ik meteen een oproep aan de ouders en
grootouders van deze kinderen om ook mee te doen
aan ‘Ontmoetingshekken Oerle’, maar dan voor een
andere locatie dan de school.
Meldt u aan om achter de eigenheid te komen van
gemeenschapshuis d’Ouw school, de St Jans Kerk of
het voormalige KI station.
Donderdag 22 maart
vanaf 20:00 uur in d’Ouw school
Vrijdag 23 maart
vanaf 20:00 uur bij het voormalig KI station
Zaterdag 24 maart
vanaf 11.00 uur in de kerk.
Houdt zaterdag vanaf 14.00 uur vrij om de
bevindingen gezamenlijk te verbeelden in de oude
kleuterschool aan de Zandoerleseweg.
Uiteraard geldt bovenstaande oproep voor allen die
zich Oers(e) voelen en mee willen doen!
U kunt zich aanmelden bij Erika Meershoek:
e.meershoek5@chello.nl of telefoon: (06-41866778
Graag tot ziens!
Erika Meershoek.

4000 jaar Oerle (2)
Aspecten uit de geschiedenis van Oerle
beschreven in 10 korte opstellen
Door Jacq. Bijnen
4000 jaar Oerle (2) Romeinse tijd
In het midden van de eerste eeuw van onze
jaartelling blijkt het gebied van de Kempen te zijn
bevolkt door de Texuandri (Texuandrii).
Waarschijnlijk hadden stammen van over de Rijn
kans gezien zich te vestigen in het door Caesar
grotendeels ontvolkte gebied en zich vermengd met
resten van eerdere stammen, groepen en aan de
Romeinen gelieerde families.
De Texuandri worden voor het eerst door Plinius de
Oudere, een Romeins officier, genoemd (ca.77
n.Chr.) ) Hij zegt dat er nogal wat veranderd was, in
onze streek na de komst van de Romeinen, dat de
Texuandri (Taxandriërs) in het voormalige gebied
van de Menapiërs en de Eburonen woonden en dat
zij onder verschillende namen voorkomen (soms
worden zij ook wel Tungri genoemd naar de civitas
Tungrorum, het latere Tongeren).
Taxandrië
Bestuurlijk-administratief gezien was het gebied van
de Taxandriërs ingedeeld bij de civitas (bestuurs
gewest) Tungrorum (Tongeren). Tot deze civitas
behoorde het centraal en het oostelijk deel van de
huidige provincie Noord-Brabant. De grenzen van
deze Romeinse provincie werden gevormd door de
Schelde, de Dijle, de Demer, de Maas en de
moerasgebieden van de Peel.

Woongebied van de inheemse stammen in het
noordwesten van het Romeinse rijk,
eind eerste eeuw na Chr.
Centraal het verblijfsgebied van de Texuandri en
de Tungri, beide behorend tot de civitas Tungrorum
(Tongeren).
De volgende drie eeuwen lijken betrekkelijk rustig te
zijn verlopen voor de bewoners van de civitas
Tungrorum. Ten behoeve van de realisering van een
nieuwbouwproject werd in 2008-2009 - tijdens een
in opdracht van de gemeente Veldhoven uitgevoerd

archeologisch onderzoek - in De Kerkakkers
(ten zuidwesten van het Oerlese kerkgebouw)
aangetoond dat er ook in de periode 70-270 n.Chr.
in Oerle bewoning moet hebben bestaan.
Aangesneden werden sporen van een tweetal
huisplaatsen en een waterput, het geheel omgeven
door een forse greppel (ca. 1,5 m breed). Het
geheel lijkt een kleine agrarische nederzetting uit de
midden-Romeinse tijd te zijn geweest met duidelijk
aanwijsbare Romeinse invloeden (constructie
waterput, de agrarische nederzetting, afgescheiden
door een greppel en fragmenten van Romeins
aardewerk).
Projectleider Cees Koot maakt een coupe van de
waterput (type:binnenin vier hoekpalen, waartegen
aan de buitenzijde een
opbouw van op de lange
zijkant gestapelde
planken), aangetroffen
binnen een nederzetting
uit de midden-Romeinse
tijd.(foto: Jacq. Bijnen,
SHEV, 2009)
Door onstabiel bestuur en onderlinge twisten begon
het wettig gezag van het Romeins imperium na
omstreeks 200 af te kalven. De Romeinse economie
ging achteruit en de politieke onrust binnen het rijk
groeide gestadig. Het platteland had zijn grootste
bloeitijd gehad. Om intern de orde te kunnen
handhaven werden troepen naar Rome
teruggeroepen, waardoor de defensie aan de
rijksgrenzen verzwakte. Onder de verzamelnaam
Franken begonnen Germaanse stammen ten oosten
van de Rijn druk uit te oefenen. De lange, nogal
rustige periode in onze streken werd in 356
verbroken toen de Franken voor de eerste keer de
Rijn overstaken en het gebied van de
Texuandri-Tungri binnenvielen. Deze bezetting was
echter van korte duur. In de lente van 358 werden
de indringers door de Romeinen verrast en
verdreven van de gronden die ze in gebruik
genomen hadden. Echter, na de ineenstorting van
het Romeinse rijk in 427, kwamen de Franken terug
en bereikten in het midden van de 5e eeuw NoordFrankrijk (Artois) waar ze op de oude RomeinsGallische landen hun Merovingische rijk stichtten.
Hiermede eindigt voor ons land de periode die we de
Romeinse tijd noemen.

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
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Oersmakelijk

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues

Het recept van deze maand komt van :
Huub Stroeks
Zeewolf (of kabeljauw) met Aioli en fijne groenten
(voor 4 personen)

Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761

Snel, gemakkelijk en verschrikkelijk lekker!
Hoofdgerecht (4 personen)
½ dl olijfolie
1 winterwortel, fijngesneden
2 el fijngesneden selderijblaadjes
2 preien, alleen het wit, fijngesneden
1 groot blad snijbiet of paksoi, fijngesneden
4 moten zeewolf of kabeljauw met vel, elk ongeveer
5 cm dik, ongeveer 150 gram
2-4 eetlepel citroensap
Zeezout, peper
Voor de saus (aïoli)
1 teentje knoflook, geperst
1 tl fijne, scherpe mosterd (Dijon)
1 eierdooier
Zout
6 el olijfolie (extra vierge)
Bereiden
Verwarm de oven voor op 160 graden.
Neem een koekenpan waar de moten vis naast
elkaar in passen.
Verhit hierin de olijfolie en roerbak er ongeveer
5 minuten de groenten in.
Houd de groenten warm in een schaal.
Besprenkel de vis met citroensap en bestrooi met
peper en zout.
Bak daarna de vis ongeveer 10 minuten in de
koekenpan tot hij gekleurd is.
Neem de vismoten uit de pan en leg ze in een
voorverwarmde ovenschaal.

Zet de ovenschaal ongeveer 5 minuten in de oven
tot de vis gaar is.
Maak intussen de knoflooksaus door in een heel dun
straaltje, kloppend met de garde, de olijfolie toe te
voegen aan de knoflook, mosterd en de eierdooier.
Voeg, van het vuur af (en zorg dat de groenten wat
afgekoeld zijn anders schift de saus), de
knoflooksaus toe aan de groenten.
Verdeel de saus over de borden en schep de vis
erop.
Lekker met nieuwe aardappeltjes.
Bereidingstijd : Ongeveer 30 minuten
Ik geef de pollepel door aan :
Als u bij bent gekomen van dit heerlijke
gerecht en nadenkt wie u de volgende keer
gaat verrassen dan wordt dat
Peter van de Ven.
Naast opperstalspreekmeester is hij ook een
verdienstelijke kok. Ik spreek uit eigen
ervaring. Geniet van het eten en ….
blijf vooral gezond!
Huub Stroeks

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
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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Kampioenschap Springen
De Brabantse Kampioenschappen
Springen Pony's 2012
Op 11 en 12 februari vonden de Brabantse
Kampioenschappen springen pony’s plaats in
Schijndel. Als eerste startte Mandy met haar pony
Swaka Swaka in de klasse AB. Mandy reed netjes
haar pony rond en ook in de barrage bleven ze
foutloos. Ze eindigde op een mooie 4e plaats.

Daarna was Michael aan de beurt. Hij startte met
maar liefst 3 pony’s. Als eerste reed hij foutloos
rond met Golden Boy in de DB. Ook de barrage reed
hij netjes maar net buiten de tijd wat hem helaas
1 strafpunt opleverde.
Journey van Eerd mocht hierna met Mojo in de
klasse CL. De eerste hindernis kwam net na de
tribune vol mensen en door een kleine
onoplettendheid hadden ze 4 strafpunten op de
1e hindernis. De rest van het parcours werd foutloos
afgelegd. Dit was tevens de laatste wedstrijd van
Journey en Mojo aangezien de pony is verkocht en
naar Belgie gaat.

Haar zusje Senna van Eerd
mocht hierna van start met
Rozenlaan's Namara in de
klasse DL. Het parcours was
lastig, er waren nog maar
weinig foutloze combinaties.
Ook Senna en Namara hadden
helaas 2 balken en daardoor
8 strafpunten.

De 2e pony van Michael was Whoopy waar hij
afgelopen zomer al Brabants Kampioen in de CM
mee was geworden. Ook nu sprongen Whoopy en
Michael weer de sterren van de hemel en reden
weer foutloos rond. In de barrage zette hij weer een
hele snelle tijd neer, waarmee hij reserve kampioen
in de CM werd en door mag naar de Nederlandse
Kampioenschappen!

De laatste pony was Mazurka in de DM. Ook met
Mazurka zette Michael een goede prestatie neer en
eindigde op een mooie 9e plaats en mag met
Mazurka door naar Indoor Brabant.

Kleding voor ouderen en voor mensen met
mobiliteitsbeperkingen. Wij komen aan huis of
maak gebruik van onze gratis taxiservice.
Voor informatie of een afspraak bel naar:
040 2541689 of 06 42726123
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Ton op de Alpe d’Huzes
De Koers van Oers
gaat mee naar boven!
Als je een sponsor vindt van € 1000 of meer dan
mag het logo op het shirt van het team waar je voor
rijdt. Inmiddels zitten we met de Koers van Oersactie al boven de € 3000. In mijn eerste stukje voor
de Koers schreef ik
“Heel Oers mee de berg op,
dat is de gedachte er achter”.
Ik vind het een fantastische
prestatie en ben er hartstikke
trots op dat we er met zijn
allen voor gezorgd hebben dat
het logo van de “Koers van
Oers” op ons shirt staat.
Oerse PR op hoog niveau!
Het shirt waarin ik ga fietsen

Het ontstaan van de
Stichting Alpe d’HuZes
Initiatiefnemer van Alpe d'Huzes is Peter Kapitein.
Peter Kapitein is ook vandaag nog een van de
drijvende krachten achter de Stichting Alpe d’HuZes.
Op 7 januari 2005 kreeg hij te horen dat hij kanker
had. Hij onderging enkele zware chemokuren en
wist van zijn ziekte te herstellen. Zijn ziekte
inspireerde hem om een actie op touw te zetten om
geld in te zamelen ten behoeve van de
kankerbestrijding. Zijn doel was om op 6-6-2006,
samen met 66 andere deelnemers 6 keer de Alpe
d’Huez wilden bedwingen. Hijzelf kwam niet 6 keer
tot de top, maar het initiatief stond en Alpe d'Huzes
was een feit. Op 4 februari 2011 presenteerde hij
zijn boek “Ik heb kanker…. en ik leef een goed,
gelukkig en gezond leven!
Het begon destijds allemaal
nog heel klein. Men reed
destijds nog als individu, later
zouden de deelnemers meestal
als team aan de start staan.
Deze eerste editie werd wel
meteen een groot succes, er
werd meer dan 370.000 euro
opgehaald. Het jaar daarop
werden voor het eerst, ook
9 estafetteteams toegelaten.
De opbrengst verdriedubbelde
bijna naar meer dan 1.000.000 euro.
In 2008 werd de Alpe d'Huzes verreden zoals nu ook
nog verreden wordt. De meeste deelnemers startten
vanaf dat jaar als team waarbij alle individuele
deelnemers zes maal omhoog probeerden te
klimmen.
De 54 teams waren dus niet zoals in 2007
estafetteteams, maar individuen die zo vaak
mogelijk de col probeerden te bestijgen.
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Naast de 54 teams startten overigens ook nog 100
individuele deelnemers.
In 2009 werd de opzet weer iets veranderd. In
plaats van zes maal omhoog kon men ook proberen
om zeven, acht of negen opeenvolgende
beklimmingen te doen. De 1300 deelnemers haalden
ruim € 5.8 miljoen euro op.
Inmiddels kreeg het initiatief steeds meer mediaaandacht. Dat resulteerde in dat de inschrijving voor
2010 binnen 2 dagen vol was. De positieve kant van
dit luxeprobleem was dat er weer meer dan twee
maal zoveel als in het voorgaande jaar werd
opgehaald. Nu de kaap van meer dan 10.000.000
euro was gepasseerd en ook het maximaal aantal
toelaatbare wielrenners aan de grens zat besloot de
organisatie om de eindopbrengst te verhogen de
streefdoelen voor de teams op te schroeven. Per
team moest er dus meer geld worden
binnengehaald. Hoewel elke deelnemer meer dan
2000 euro moest inbrengen bleek dit voor de
meeste teams geen enkel probleem. Het eindbedrag
van dat jaar bedroeg 20,1 miljoen euro en was
daarmee het grootste sponsorevenement in
Nederland. De editie van 2011 kreeg dan ook meer
media-aandacht dan ooit. Verschillende TV- zenders
zonden lange reportages uit en ook de andere media
gaven de Alpe d'Huzes veel aandacht. De NCRV
wijdde er zelfs een heel programma aan. De
verwachting voor 2012 is dan ook dat die editie een
nog groter succes zal worden.

De MMC-teams als deelnemer van de
Alpe D’HuZes
Het MMC deed in 2008 voor het eerst mee met twee
teams waarin behandelaars en ex-kankerpatiënten
gezamenlijk aan de uitdaging meededen. Herstel en
Balans is een uniek project binnen MMC dat nazorg
biedt aan kankerpatiënten. In het MMC is daarmee
de nazorg uitgebreider opgezet dan landelijk
gebruikelijk is en bovendien ook nog ingebed in
wetenschappelijk onderzoek. Goof Schep is als
sportarts nauw betrokken bij dit programma.
“Oncologische nazorg is ontzettend belangrijk, maar
helaas nog geen gemeengoed”. Kankerpatiënten
voelen zich na alle behandelingen vaak moe en
hebben een slechte conditie. In achttien weken
worden deze mensen in een revalidatieprogramma
begeleid, waarmee gericht wordt gewerkt aan een
betere conditie, zowel lichamelijk als psychisch.
Belangrijk is dat dit verantwoord gebeurt. Mensen
moeten hun lichaam na zo’n ingrijpende ziekte niet
overvragen maar ook niet teveel ontzien. In Herstel
en Balans werken daarvoor diverse disciplines, zoals
een sportarts, fysiotherapeut, psycholoog en
diëtiste, samen.
Vanuit dit traject kan ik dit jaar ook mee doen aan
deze geweldige uitdaging en doet het MMC met
4 teams mee met in totaal 32 deelnemers.
Hieronder dus medisch personeel en (ex)kankerpatiënten. Zo zit in ons team Erwin
Achterberg, ploegarts van de professionele SkilShimano wielerploeg. Maar ook een oncoloog,
verplegend personeel en patiënten uit het gehele
land en zelfs daar buiten (Parijs). In totaal gaan we
voor een bijdrage van € 80.000 en het totaal staat
inmiddels al boven de € 40.000. Voor meer
informatie over de teams verwijs ik naar de site
http://sportmax.mmc.nl/over_ons/
alpe_d_huzes_mmc_teams. In de komende
maanden staan er nog een aantal gezamenlijke
projecten op stapel, zoals de benenfietsavond in de
Schalm en een evenement op de Karpendonkse Plas
in samenwerking met het bekende restaurant De

Politieke interesse? Kijk dan eens op

www.CDA- Veldhoven.nl
Secretariaat: Hanny van den Berg
Postbus 2269, 5500 BG Veldhoven
( 040-2548079, fractie@cda-veldhoven.nl

Actuele stand donaties Alpe d’HuZes actie
Inmiddels is de € 3000 gepasseerd en van dit
bedrag is ruim € 2400 vanuit de Koers van Oersactie. Nog drie maanden voor de resterende € 2000.
We gaan er voor, opgeven is immers geen optie.
Zie internet : http://tinyurl.com/6v2zl8u

Actie De Koers van Oers en het EK 2012
Om het uiteindelijke doel van 5000 euro te willen
bereiken komt er een tweede actie met een link naar
het EK voetbal 2012. Het plan is om via een
poolsysteem de uitslagen van het EK te gaan raden
en dat heel Oers mee gaat doen. De uiteindelijke
winnaar krijgt in ieder geval de eeuwige roem om in
zijn of haar verdere leven de voetbalkenner van
Oers 2012 te zijn. En dat is niet niks, want we
hebben er in Oerle nogal wat rondlopen die verstand
van voetbal (denken te) hebben. Het idee is om een
gedeelte van de inzet te besteden voor de actie Alpe
d’HuZes en een gedeelte voor de prijswinnaars. Het
plan moet nog verder worden uitgewerkt en in de
volgende Koers komen we daar uitvoerig op terug.
Kunt u zich in ieder
geval alvast gaan
voorbereiden op de
vraag wie er na
Nederland tweede,
derde enz. gaat
worden.
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 1977, nummer 1
Een opstel van Adrienne van Herk uit de zesde klas
van de Basisschool, met de prachtige titel
KALVERLIEFDE
Wakker worden! klonk het in de kamer van Joop.
Moeder trok de gordijnen open, terwijl Joop hevig
met zijn ogen knipperde.
Het was maandagmorgen, de eerste dag van de
grote vakantie.
Ze zouden vandaag met de buren gaan picknicken.
Vader had ook vakantie. Joop (nog niet goed
uitgeslapen) stapte héél sloom uit zijn bed en terwijl
hij ging beseffen dat ze gingen picknicken, kwam hij
plotseling tot de ontdekking, dat Marij van de buren
óók meegaat.
Joop wordt tot over zijn oren rood! Marij, stamelde
Joop. De moeder van Joop zei: Joop, Jooop, zei je
iets? Niets moeder! Ga nu maar gauw beneden eten,
want je eitje wordt koud.
Joop liep naar beneden en wist niet wat te beginnen.
Een half uur later hielp Joop Marij in de auto
stappen. Hij gooide de deur van de auto dicht en
bleef nog even met een verward gezicht staan. Hij
ging pas, toen moeder hem naar de auto riep. Joop
toch, zei ze, je stond daarnet weer te slapen!
Joop kroop onderwijl in de auto.
Nou zullen we dan maar? zei moeder een beetje
twijfelachtig.
Toen ze in de bossen aankwamen, rende Marij met
haar hond het gras op en buitelde van je welste
tegen Joop, die héél verlegen aan kwam lopen.
Zullen we gaan wandelen? vroeg Marij.
Ja, dat is goed, zei Joop.
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Halverwege liep Marij een vlinder achterna en
volgde die net zo lang, tot ze Joop niet meer terug
kon vinden. Joop zocht en zocht tevergeefs.
Uitgeput ging hij tegen een boom zitten en maakte
zichzelf wijs, dat hij de schuld zou krijgen als het
uitkwam.
Joop was in slaap gedoezeld en droomde, dat hij op
vaders knie lag en billenkoek kreeg.
Ineens werd hij wakker en ging radeloos Marij
zoeken.
En na vele uren zoeken vond hij haar uitgeput en in
slaap gevallen, liggen. Joop had onderweg met de
rommel, die hij in zijn zak had, strepen op de bomen
gekrast en zo konden zij de weg terugvinden. De
vaders en moeders van Marij en Joop waren al
doodongerust geworden. Thuisgekomen zei Marij:
het was mijn eigen schuld dat ik verdwaald was. En
Joop kon er heus niets aan doen hoor!
Ja, ja, dat weet ik wel, zei vader. Gaan jullie maar
buiten spelen. Toen de ouders van Marij gingen, zei
Marij: je bent een lieve jongen, hoor Joop. Marij gaf
Joop een zoen en liep hard achter haar vader en
moeder aan. Joop bleef alleen en verbaasd staan.

Reisverslag Marieke Widlak
Vanaf nu kunt u via de Koers van
Oers het reisverslag volgen van
Marieke Widlak. Marieke studeert
op het Sint Lucas in Boxtel. Zij is
onlangs vertrokken naar Thailand
(Bangkok) voor een stage van een
half jaar. Voor meer foto's en
reisverslagen kunt u kijken op
mariekewidlak.waarbenjij.nu.
5 februari 2012, Thailand , Bangkok ( 32°C )
Stage dagen + weekend
Dag allemaal,
Na een hele leuke week Bangkok heb ik weer
genoeg te vertellen.
De eerste stage week zit erop en is goed gegaan.
Meestal was het wel zo dat Tessa en ik er als eerste
waren en dan minimaal een half uur moesten
wachten op het balkon voordat de eerst volgende
kwam. Gelukkig kunnen we nu ook met onze duim
afdruk zelfstandig naar binnen.
Afgelopen dinsdag hebben we de meubelfabriek
Podium bezocht. Anon (de baas) moest wat
ontwerpen van meubels met de eigenaar bespreken
en nam Tessa en mij mee. De fabriek lag 2 uur
rijden buiten Bangkok. Tot nu toe hadden we alleen
Bangkok zelf gezien maar nu zagen we vanuit de
auto de buitenbuurten en het plattelandschap van
Thailand. Een stuk rustiger en veel warmer! De
fabriek was groot en lag afgelegen tussen de natuur.
De eigenaar van de fabriek was erg aardig en
geïnteresseerd. Tot slot kregen we een rondleiding
en viel het ons op hoeveel meer vrouwen dan
mannen in de fabriek werkten.

Geiten-kijk-dagen
Ook dit jaar worden de Geiten-Kijk-Dagen weer
georganiseerd bij ’t Geitenboerke
in Oerle (Veldhoven)!
Vanaf half februari verwachten wij
de eerste lammetjes.
Op zondag 26 februari 2012 was
onze eerste geitenkijkdag van dit
jaar. De geitenkijkdagen worden
wekelijks georganiseerd van
zondag 26 februari tot en met zondag 8 april 2012
(1e paasdag).
Op deze zondagmiddagen zijn wij vanaf 13.30 uur
tot 17.00 uur geopend voor jong en oud!
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de
geitenhouderij, een lammetje de fles wil geven, een
geit wil voeren of over haar bol wil aaien!
Daarnaast kunt u bij ons lekker op het boerenterras
genieten van o.a. een bakje koffie en een stukje
geitenkaas. De kinderen kunnen spelen in de
(indoor)speeltuin, op het springkussen en in de
knuffelhoek.
Iedereen is van harte welkom op een van deze
zeven zondagen tussen 13.30 en 17.00 uur.
De entreeprijs is 1 euro per persoon.
Kijk voor meer informatie op www.geitenboerke.nl

Op donderdag hebben we onze eerste tropische
regenbui in Bangkok mee gemaakt. Het goot en
onweerde enorm. De stroom viel vervolgens uit en
we besloten om beneden in het restaurantje wat te
gaan eten. Onze tafel werd aangewezen met een
zaklamp en de rest van de gasten bekeek de
menukaart met het lampje van hun mobiel, zag er
erg leuk uit! In de middag kwam er een filmploeg de
studio binnen. De filmploeg was bezig met het
maken van documentaires over verschillende design
studio's in Bangkok. De studio van Anon was er één
van. Tessa werd gefilmd met Anon bij een project
waar Anon uitleg over gaf. Mij filmde ze met een
ontwerpster waarbij we zogenaamd moesten
discussiëren over een project. Heel gespeeld
allemaal maar wel een leuke ervaring.
Vrijdags is de moeder van Tessa, Dominique
gearriveerd in Bangkok. Ze vertrekt maandag weer
naar Cambodja voor vier weken vrijwilligers werk.
Ze gaat helpen met het opbouwen van een huis voor
een alleenstaande moeder met vier kinderen.
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Overpeinzingen

Sunny vertelt weer.
Hé, ik heb weer wat te vertellen.
Gisterenavond is er zoiets fijns geweest!
Ik mocht met de vrouw mee toen die werd
opgehaald door haar vriendin. En weet je, mijn grote
vriendin Queenie zat ook in de auto.
Zij zit altijd op de achterbank en ik mag voor aan de
voeten van mijn vrouwtje liggen.
Waar we naar toe gingen wist ik niet, maar het was
een heel eind rijden in het donker.
Toen we stopten en ik de auto uitkwam zag ik een
groot gebouw en daar gingen we naar binnen.
Wat zou dat nu zijn?
Er liepen daar mensen ... en waren nog meer
honden, allemaal groter dan ik.
En er was er al meteen een die mij kennelijk heel
aardig vond en meteen naar me toekwam.
Dat was wel een beetje spannend.
Een paar honden gingen weer weg, maar de hond
die mij aardig vond en mijn vriendin Queenie
bleven.
Mijn riem mocht los en ik mocht lekker rennen.
Dat was leuk!
Maar ik vond het een beetje vervelend dat die ene
hond als maar achter mij aan zat.
De mensen die er waren vond ik veel leuker en dat
wilde ik ze ook wel laten merken. Ze vonden mij ook
leuk want ik werd flink aangehaald.
Maar daarna begon het leuke pas echt!
Ik mocht meedoen met een soort training en elke
keer dat ik iets goed deed kreeg ik een brokje.
Goh, wat heb ik mijn best gedaan!
Eerst gewoon meelopen met de vrouw en dan moest
ik naar haar blijven kijken.
Dan rondjes draaien, gaan zitten en blijven zitten
terwijl de vrouw een stukje wegliep.

Ik deed het allemaal voor die lekkere brokjes!
Daarna was het de bedoeling dat ik een soort tunnel
inging en dat ging me een beetje te ver.
Dat betekende dat ik van de vrouw weg moest gaan
en dat doe ik niet graag.
De tunnel werd daarom kleiner gemaakt en de
vrouw gooide een brokje er doorheen.
Toen wilde ik dat wel even halen en dook meteen de
tunnel in en aan de andere kant van de tunnel kreeg
ik weer een brokje van de vrouw die daar nu stond.
Feest hoor!
Ik gaf er daarna niets meer om dat de tunnel steeds
langer werd, want ik wist nu dat het niet eng was,
maar leuk!
Daarna wilde de vrouw die de les gaf, me op een
plastic teiltje laten staan, maar daar zag ik de lol
niet van in. De brokjes die aan de andere kant lagen
kon ik tenslotte ook pakken wanneer ik om het
teiltje heen liep.
Ik werd een beetje moe snap je, want ja het was
wel allemaal nieuw voor mij.
Een heel klein beetje blij was ik wel toen ik weer
lekker kon uitrusten in het ritje terug naar huis,
maar stilletjes hoop ik dat ik nog een keertje meer
mee mag naar dat soort trainingen.
En dan doe ik weer zo mijn best om van die lekkere
brokjes te krijgen.
Thea.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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De wandeling

Grote Beek
Deze rondwandeling van 5 kilometer gaat over het
terrein van Ziekenhuis de Grote Beek. De route
loopt door bossen en door het parkachtige centrum
van het ziekenhuis en is gemarkeerd met gele
paaltjes.

Het terrein is sinds 1993 opengesteld voor publiek.
Op het beginpunt (met de rug naar het witte
gebouw) ziet u recht vooruit het statige
hoofdgebouw. Dit ziekenhuis is in 1918 geopend. De
naam Grote Beek is afgeleid van een beekje dat
over het 111 hectare grote terrein loopt.
Vervolgens loop je de Grote Beekstraat in. Bij
kruising links richting Lunchroom ‘in den gebakken
peer’. In dit lunch café kunnen cliënten van de Grote
Beek werkervaring opdoen. Loop verder door tot aan
de boerderij. De route gaat verder in het
zogenaamde doktersbos.

Het beginpunt is te bereiken via de ingang aan de
straat met de naam ‘Vredeoord’. Vervolgens
doorrijden naar de kruising van de Grote Beekstraat
met de dr. Poletstraat. Ter plekke kunt je de auto
parkeren en de wandeling starten.

Doktersbos, mannenbos en vrouwenbos
Vroeger had je hier drie zones: doktersbos,
mannenbos en vrouwenbos. Het doktersbos was
toen niet toegankelijk voor cliënten en er was ook
een strikte scheiding tussen mannen en vrouwen op
het terrein. Je loopt hier dus van het doktersbos
naar het mannenbos en vervolgens naar het
vrouwenbos.
Heel veel vogels
Het gebied vormt samen met de naastgelegen
terreinen van ‘De Wielewaal’, ‘Philips de Jongh park’
en ‘De Hertgang’ een groot vogelrijk gebied. Er
komen zo’n 70 verschillende vogels voor.
Van het Vrouwenbos loop je weer terug. De route
gaat langs de kerk en de parkachtige omgeving van
het ziekenhuis en eindigt waar je begonnen bent!
Tip!
Van een broodje carpaccio tot een ouderwetse
uitsmijter; je kunt verschillende lekkernijen
bestellen bij Lunchroom In de Gebakken Peer.
Met elke dag een
nieuw dagmenu, van
paella tot een lekkere
stamppot in de
wintermaanden.
De lunchroom is voor
iedereen van maandag
tot en met vrijdag van
11.00 tot 14.00 uur
toegankelijk.
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Boergondisch Oers

Vrijdagavond 1 juni BO Beach Party!
Boergondisch Oers organiseert dit jaar op de
vrijdagavond een heerlijke ‘white’ Beach Party.
Midden in Oers verschijnt een hippe Ibiza beach tent
zoals ze hier in Oers nog nooit hebben gezien. De
dress code is wit met eventueel een zilver accent
voor de glamour touch. Op het warme zandstrand
van Oers zullen weer prachtige optredens van lokale
helden te zien zijn. Dus zorg dat je 1 en 2 juni
reserveert in je agenda. Aanmelden om op te treden
kan via de site www.boergondischoers.nl maar je
kunt natuurlijk ook een van de leden van
Boergondisch Oers inlichten!
Zaterdag 2 juni
Natuurlijk zijn er op zaterdagmiddag weer spelletjes
voor de kinderen van de basisschool en de kinderen
gaan zich natuurlijk ook uitleven op StrandOers. De
spelletjes staan natuurlijk in het teken van zon, zee
en strand, heerlijk…
Na de spelletjes op de kindermiddag gaat heel Oers
weer gezellig met elkaar eten en aansluitend start
het volleybaltoernooi. Dus stel je team samen en ga
in trainingskamp om de felbegeerde wisselschaal te
winnen.
Met bijgaand inschrijfformulier kun je jezelf
aanmelden voor dit prachtige dorpsfeest. Ook alle
vrijwilligers die graag helpen kunnen dat op het
formulier kenbaar maken. Je kunt natuurlijk ook
digitaal inschrijven www.boergondischoers.nl
Met Boergondische groet,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl

Boergondisch Oers Beach Party!
Vrijdag 1 juni
20.30 uur

01.00 uur

Aanvang feestelijke avond met medewerking van Oerse artiesten
Iedereen is van harte welkom
Dresscode:
white met een vleugje zilver
Entree gratis
Sluiting

Programma zaterdag 2 juni
Kinderactiviteiten
Start kinderactiviteiten
(groep 1 t/m 8 basisschool)
Verkleed je als beachboy/beachgirl
Kinderen die zich aanmelden via inschrijfformulier, eten gratis frietjes
mee
Zorg dat je op tijd aanwezig bent!
16.30 uur
Einde kinderactiviteiten
16.30 –
Dorpsbarbecue
18.30 uur
Boergondische Dorpsbarbecue. Ook
tieners …..vergeet niet in te schrijven. Tijdens barbecue optreden van
live artiest
Kosten barbecue: € 6,00 pp
Dit bedrag contant te betalen bij het
afhalen van de eetbonnen
18.00 uur
Volley
Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit jaar wederom een
aparte poule gemaakt worden voor
tieners (vanaf middelbare
school).Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers. Presentatie volleybalteams in thema.
Deelname is op eigen risico
18.30 uur
Start eerste wedstrijd
21.45 uur
Prijsuitreiking volleybaltoernooi
(direct na de laatste wedstrijd)
22.00 uur
Start avondprogramma in de tent
Via bijgaand inschrijfformulier inschrijven, of
digitaal via www.boergondischoers.nl
vóór 15 mei 2012.
13.00 uur

U kunt de bonnen voor de barbecue (contant)
betalen en afhalen bij dorpscentrum d’Ouw School
Dinsdag 29 mei
Donderdag 31 mei
20

Tussen 19.00 en 20.00 uur
Tussen 19.00 en 20.00 uur

Boergondisch Oers Inschrijfformulier Beach Party
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Wijkplatform Oerle

Informatieavond op 28 maart a.s.
om 19.30 uur in d’Ouw School.
Deze avond is bestemd voor alle inwoners van Oerle
en voor allen, die in Oerle geïnteresseerd zijn.
Wat komt er allemaal aan de orde :
1. Buurtpreventie.
2. Uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan w.o.
de planning van alle werkzaamheden.
3. Voortgang project Zorg in het Dorp.
Nadere omschrijving:

1. Buurtpreventie.
Op de Berkt functioneert reeds een
buurtpreventieproject. Wijkplatform Oerle wil dit
graag uitbreiden naar heel het dorp. Daarvoor
hebben wij contact opgenomen met Stimulans en de
politie. Onder hun leiding zal dit project opgezet
worden, als hiervoor voldoende belangstelling
bestaat onder de oerse bevolking.
Hieronder een uitreksel uit de folder over
buurtpreventie :
Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is het samen veilig en prettig
leefbaar houden van onze eigen wijk door kwaadwillenden geen kans te geven om dat te verstoren.
Het gaat dus vooral om het voorkomen van
vernieling, diefstal, inbraken en het verminderen
van overlast van lawaai en rommel.
Wat is het niet?
Buurtpreventie gaat over aandacht hebben voor wat
er om je heen gebeurt. Het is niet “controle” van
wat anderen doen of inbreuk maken op het
privéleven van anderen. En zeker ook niet: zelf
ingrijpen in de buurt of “patrouille lopen”.

Hoe doe je dat?
Buurtpreventie is vooral voorkomen dat er iets fout
gaat. Door je ogen en oren open te houden voor wat
er in je eigen straat of buurt gebeurt. En, als je iets
ziet of hoort dat niet in de haak is, het daar over te
hebben met je buren. Melden bij de contactpersoon
in je straat of buurt en/of bij de politie is dan nog
maar een kleine stap. Communiceren van
verzamelde informatie is dus heel belangrijk.
Wat doet buurtpreventie?
Buurtpreventie zet naar behoefte een aantal
activiteiten op
Voorbeelden:
·
Voorlichting over diverse zaken
·
Verspreiden “attentie buurtpreventie” stickers
·
Nieuwsbrieven over actuele zaken
·
Informatieavond b.v. over inbraakpreventie
·
Verspreiden vakantiekaart
·
Onveilige groen, snoei- en verlichtingsactie
·
Aandacht voor jongerenoverlast
Wat kan ik doen?
Deelnemer zijn, dat is opletten, signaleren,
overleggen met buren, en overlast e.d. melden.
Maar er zijn ook mensen nodig die als knooppunt in
een (buurt)netwerk willen optreden. Om als straatof buurtcoördinator informatie te verzamelen, door
te geven en contact te onderhouden met politie,
andere buurtpreventienetwerken en het
wijkplatform.
Wat moet je voor buurtpreventie doen?
Voor buurtpreventie hoeft niemand echt veel
bijzonder te doen. Behalve wat alerter zijn op
verdachte situatie, maar vooral zelf goede
voorzorgsmaatregelen nemen: zorgen voor goede
sloten, merken van waardevolle bezittingen, lampen
aanlaten als u ’s avonds weg gaat, het huis van de
buren in het oog houden als ze op vakantie zijn, e.d.
Hoe zet je zoiets op?
Buurtpreventie start als een initiatief van de buurt,
met een peiling van interesse, gevolgd door een
informatieavond waarin een aantal gewenste
concrete acties worden besproken. Met voldoende
deelnemers en iemand die het netwerkje wil
coördineren, kan dan een buurtpreventienetwerk
starten in je straat of buurt. Hoe uitgebreid het is
bepaal je zelf samen met je buren.
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Wie helpen er mee?
Buurtpreventie doe je samen met je buren. Maar
daar krijg je natuurlijk hulp bij van politie, Stimulans
opbouwwerk, gemeente en wijkplatform. Zeker bij
het opzetten, maar ook later. Er is regelmatig
contact met de politie. Zij geeft informatie,
onderzoekt meldingen en treedt waar nodig op.

2. Uitvoering van het
Dorpsontwikkelingsplan w.o. de
planning van alle werkzaamheden
Hier zal de nodige informatie verstrekt worden over
de diverse onderwerpen, die in het
dorpsontwikkelingsplan vermeld staan en de
planning van de werkzaamheden van de diverse
onderdelen, waaronder de herinrichting van het
centrum.

3. Voortgang project Zorg in het Dorp
De betreffende werkgroep heeft naar aanleiding van
het onlangs gepresenteerde rapport “In Oerle blijven
wonen en blijven ontmoeten” de nodige stappen
ondernomen om tot realisatie van diverse plannen te
komen. Zij willen jullie op deze avond gaarne
informeren over de stand van zaken.
Hopelijk kunnen we in de Koers van Oers van april
jullie nader informeren over de organisatorische
kant van de bijeenkomst, maar reserveer alvast
deze datum in jullie agenda:
28 maart a.s. om 19.30 uur

TCO Fotoshoot
Stichting

Na het dagje Winterberg was het weer tijd voor de
lente activiteit van tco.
’s Middags gingen we met alle
meiden naar Fotostudio 76 in
Eersel.
We gingen in tweetallen naar de
visagisten waar we heel mooi
opgemaakt werden. Daarna gingen
we naar de kapsters waar onze haren
mooi gekruld of gestijld werden.
Na de make-over werden van
iedereen apart foto’s gemaakt, en er werden ook
een paar groepsfoto’s gemaakt. Als je even niks te
doen had kon je cupcakes versieren met marsepein.
Na de hele gezellige meiden middag gingen we naar
huis om even te eten om daarna weer te gaan
schaatsen op de ijsbaan in Eindhoven.
De jongens mochten niet mee naar de fotoshoot
maar gingen natuurlijk wel mee schaatsen. We
konden in Eindhoven discoschaatsen maar ook op de
400 meter baan.
Om 22.00 uur werden we weer met auto’s terug
gebracht. Het was echt een gezellige dag en we
kunnen niet wachten tot volgend jaar.

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

Tiener Comité Oerle en alle andere mensen die
hebben meegeholpen aan deze geweldige dag, heel
erg bedankt!
Groetjes Doris en Sanne

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
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Advertentie in de spotlight

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:

Steun de

en word donateur!
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle
In mijn vrije tijd ben ik actief binnen een
korfbalvereniging waarin ikzelf in een seniorenteam
speel en daarnaast ook lid ben van de
jeugdactiviteiten commissie.
Vorig jaar rond deze tijd besloot ik om mijn eigen
diëtistenpraktijk te starten. Uiteindelijk heb ik op
21 april 2011 Diëtistenpraktijk de Greef
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

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

www.dpgveldhoven.nl

Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dpgveldhoven.nl

Mijn naam is Sarayke de Greef, eigenaresse van
Diëtistenpraktijk de Greef en uiteraard diëtiste van
beroep.
Ik ben een geboren en getogen Knegselnaar.
Al van jongs af aan ben ik met voeding bezig.
Na de basisschool ging ik naar de SKB (nu Rooi
Pannen) in Eindhoven en volgde daar de richting
brood- en banket. Hierna ben ik doorgestroomd naar
het MBO en heb ik in Boxtel de opleiding tot
levensmiddelentechnoloog afgerond.
Vervolgens startte ik in 2006 de HBO studie Voeding
en Diëtetiek in Den Haag waar ik in 2010
afstudeerde. Tijdens mijn studie liep ik onder andere
stage bij het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Na
mijn studie heb ik in een praktijk in Maastricht in
een zorginstelling in Tilburg gewerkt. Daarna ben ik
mijn eigen praktijk in Oerle gestart.
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Op 7 mei ben ik de praktijk officieel gestart met een
open dag. De week daarna stonden de eerste
afspraken gepland.
De cliënten die ik in mijn praktijk zie kampen vaak
met overgewicht. Voor deze groep cliënten zijn
diverse scenario’s mogelijk. Vaak is een bewuster
voedingspatroon al voldoende, maar om snel
resultaat te boeken kan men in mijn praktijk ook
een proteïnedieet volgen. Inmiddels heeft al een
behoorlijk aantal cliënten een dergelijk dieet met
succes afgerond.
Door een gezonder gewicht zit je niet alleen
lekkerder in je vel maar kun je ook welvaartsziekten
voorkomen. Met een beter gecontroleerd gewicht is
het zelfs mogelijk om bijvoorbeeld de benodigde
dosis medicatie bij diabetes type 2 te verminderen.
Maar dit is niet het enige waar ik mij op richt. Ook
cliënten met diabetes, een hoge bloeddruk of een
verhoogd cholesterol gehalte kunnen bij mij terecht.
Daarnaast begeleid ik ook mensen die juist
ondervoed zijn of ongewenst gewicht zijn verloren
(bijvoorbeeld door ziekte).
Maar ook bijvoorbeeld maag- en darmproblemen
kunnen vaak met een gericht voedingspatroon
worden aangepakt.
Zoals jullie misschien gezien hebben heeft het
afgelopen half jaar ons huis te koop gestaan. Ik wil
namelijk graag een ruimte en wachtkamer op de
begane grond inrichten, zodat de praktijk ook voor
minder validen goed toegankelijk is.
Inmiddels hebben we een architect naar ons huidige
huis laten kijken en zijn de plannen gewijzigd. We
hopen in mei te beginnen met een aanbouw waarin
een nieuwe, rolstoeltoegankelijke praktijkruimte en
wachtkamer gerealiseerd gaan worden.
Hierdoor kan de praktijk toch op het huidige adres in
Oerle blijven.
Ik laat jullie graag door middel van een open dag
kennis maken met mijn nieuwe praktijkruimte, houd
dus de koers goed in de gaten.

Harmonie St Cecilia

Cursus zelfverdediging
Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers bij de
cursus zelfverdediging. De cursus bestaat uit
10 lessen waarin docent Bart Pellegrino,
ex Europees kampioen Hapkido, de cursisten de
beginselen van zelfverdediging en weerbaarheid zal
bijbrengen.

De harmonie heeft enige culturele zorg
Carnaval is net achter ons en de meesten van ons
zijn er weer ongeschonden uitgekomen. Wat wel
opvalt is de geringe belangstelling voor dit fijne
katholieke feest.
Als ik mij de voorgaande jaren nog herinner, leefde
het carnaval veel meer als dit jaar. Waar zijn de
kinderen van de basisschool? Waar zijn de
buurtverenigingen die eerder wel een groep of
wagen konden presenteren?
Op een enkele buurtvereniging en enkele kleine
gezelschappen was de optocht bijna geen optocht te
noemen.
De harmonie die voorop liep was bijna net zo groot
als de “stoet” die volgde. Daarbij opgeteld ook de
geringe belangstelling van het publiek, was het
allemaal wel minder. Het publiek wat er was, wil ik
hiermede wel bedanken. Hoe kunnen wij samen de
carnaval weer eens een extra impuls geven om het
weer op het gezellige niveau te brengen wat het
was. Ik denk dat ook D’ouw School graag ziet dat
het wat drukker wordt.
Samen met een paar verenigingen, D’ouw School ,
enkele buurtverenigingen, de harmonie en de
basisschool moet het toch mogelijk zijn om dit weer
nieuw leven in te blazen? Wie pakt het op??
De inkomsten van de harmonie
Een vereniging is van inkomsten afhankelijk; ook zo
de harmonie. Al vanaf beginjaren 70 haalt de
harmonie de inkomsten uit oa het kienen. Elke
woensdagavond komen vele, hoofdzakelijk dames,
naar de Molenvelden om een gezellig avondje te
kienen.
Vele prijswinnaars zijn al huiswaarts gekeerd, met
een extra geldbedrag in handen welke op deze
avond gewonnen is. De laatste jaren merken wij een
lichte maar gestage terugloop. Wij proberen
natuurlijk daarop in te spelen, maar het is merkbaar
dat de interesse wat terugloopt en natuurlijk de
levenscyclus speelt een rol,want de wat oudere
vaste gasten gaan ons ook ontvallen.
Daarom richten wij ons tot de “nieuwe” klant die
gewoon eens een avondje met een hapje en een
drankje, erop uit wil en misschien met meer geld
thuis te komen dan er wordt opgemaakt.
Hoe leuk kan het zijn. Dames en heren, kom eens
een keertje kennismaken op een woensdagavond
vanaf 20.00 uur bij Vakantiepark De Molenvelden.

Het uitgangspunt van de cursus is dat
geweldloosheid altijd de beste oplossing is, je leert
dus niet te vechten, maar juist een gevecht te
voorkomen. Maar je leert ook jezelf te beschermen,
met woorden, door de juiste lichaamshouding en als
het echt niet anders kan door jezelf lichamelijk te
verdedigen.
Bart Pellegrino heeft veel ervaring als docent in
jongerencentrum Odeon, tienercentrum de Erikant
en sportschool Cheon Ji Kwan (tegenwoordig
Chakam ). Bart heeft een zwarte band Hapkido.
Deelname aan de cursus kost € 20,-- voor
10 lessen of € 2,-- per les.
Verder is er elke donderdag avond vanaf 19.00 uur
een activiteit, zoals film, WII of X-Boxen op groot
scherm, creativiteit of b.v. een taart maken.
Heb jij een goed idee voor een leuke activiteit ? Laat
het ons weten! Entree voor de activiteit is gratis.
Tienercentrum De Erikant Norenberg 19
Contactpersoon:Karel van Geel, Stimulans Tiener
en Jongerenwerk, Burgemeester van Hoofflaan 151,
5503BL Veldhoven 040 – 2533443
karelvangeel@stimulansveldhoven.nl
(Advertentie)

Kienen in Oerle op
Vakantiepark De Molenvelden
Iedere woensdagavond bent u
van harte welkom.
Aanvang om 20.00 uur.
Mooie geldprijzen door u
te verdienen bij een
hapje en een drankje.
Harmonie Sint Cecilia heet u
van harte welkom en
dankt u voor uw steun.
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Unieke vioolconcerten
Bij muziekschool Art4U in Veldhoven kunt u 21 april
luisteren naar unieke vioolconcerten van
professioneel en hoogstaand niveau.
Deze worden verzorgd door
Valentina Svyatlovskaya, een violiste van Russische
afkomst.
Valentina Svyatlovskaya
is geboren in
St. Petersburg, Rusland.
Zij kreeg haar eerste vioolles
op 5-jarige leeftijd.
Toen ze 10 jaar was ging
ze naar een speciale
muziekschool aan het
Conservatorium van St.
Petersburg.
Valentina won de tweede prijs in het Lipizer
Internationaal Vioolconcours waar ze ook een
speciale prijs ontving voor haar vertolkingen van
werken van Mozart en Bach. Ze won een tweede
prijs tijdens de vioolwedstrijd Valsesia Musicale
International in Italië. Valentina is afgestudeerd aan
het St. Petersburg Conservatorium en de Menuhin
Academy in Zwitserland. In 2007 is Valentina
toegetreden tot de eerste vioolsectie van het
wereldberoemde Koninklijk Concertgebouworkest in
Amsterdam.
Ze bespeelt een viool van Andrea Guarneri (1676).
Valentina heeft zich kandidaat gesteld voor de
prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd 2012.

Kempenkoor
Op maandag 2 april a.s. worden in de Caeciliakerk
aan de Dorpstraat in Veldhoven de koorwerken en
enkele aria’s uit de Matthäus Passion van J. S. Bach
uitgevoerd.
De uitvoerenden zijn Kempenkoor, Concerto Barocco
en jonge solisten van het Brabants Conservatorium
uit Tilburg.
Het geheel staat onder leiding van Cees Wouters.
Deze avond is een opmaat naar de integrale
uitvoering op 4 april in de Sint-Petruskerk in
Oirschot en is speciaal bedoeld voor mensen die
kennis willen maken met de prachtige passiemuziek
van Bach.
De toegangsprijs is € 12,00.
Plaatskeuze is vrij.
Aanvang 20.00 uur.
Kaarten zijn te bestellen:
- via leden van Kempenkoor
- Bakkerij Bertrams, Dorpstraat 78
- Sigarenspeciaalzaak Dillen, Pleintjes 259
- Optiek Verhoeven, Meent 65
- via telefoon 040-2543453
- maandag 2 april vanaf 19.30 uur aan de kerk
Informatie:
www.mattheus-oirschot.nl of kempenkoor.nl of
tel. 040-2543453.

Medio maart worden de kandidaten bekendgemaakt.
Ze zal een recital verzorgen (viool met piano) op
zaterdag 21 april 2012.
Tijdens het concert op 21 april wordt ze op piano
begeleid door Toon Bierman. Toon Bierman is in
2007 als master afgestudeerd aan het Fontys
Conservatorium in Tilburg bij Joop Albracht, Jan
Gruithuizen en Marie-Laure Boulanger. Hij volgde
masterclasses bij Håkon Austbø, Mikhail
Vosskressensky, Jan Wijn, Marie-Laure Boulanger,
Vladimir Tropp, Rian de Waal, Michael Davidson en
Alan Weiss. Hij was o.a. prijswinnaar van het Prinses
Christina Concours in 1999 en 2001.
De entreeprijs voor kinderen t/m 12 jaar en
leerlingen van Art4U tot 18 jaar bedraagt € 5, -.
Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen betalen
€ 10, U kunt kaarten reserveren per email:
a.ge@art4u-kunsteducatie.nl of telefonisch tussen
9.00 en 17.00 uur, telefoon 040-253 35 22.
Concerten vindt plaats in de Rabozaal van
muziekschool Art4U aan de Bossebaan 60 in
Veldhoven en beginnen om 20.15 uur.
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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

TCO Braderie 1 april

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

Blijf er niet langer mee lopen!
Wat heeft u tenslotte te verliezen?

Stichting

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)

Oerse Braderie zondag 1 april 2012
Nee het is geen grap… op 1 april organiseert
Stichting Tiener Comité Oerle ook dit jaar weer de
drukbezochte Oerse Braderie, volgens vele
bezoekers een aanrader! Volgens velen “een van de
leukste, gezelligste” in de streek! Mensen komen
van heinde en verre! Iets waar we trots op mogen
zijn in ons Durpke. De braderie wordt gehouden in
de Oude Kerkstraat, begint om 11.00 uur en duurt
tot 17.00 uur.
Levende Standbeelden
Ook dit jaar gaan onze tieners de show stelen met
levende standbeelden. Ook dit onderdeel begint
ondertussen traditie te worden en is een echte
aandachttrekker op de gevarieerde braderie. Welke
creaties we dit jaar zullen laten zien houden we nog
even geheim…..

Wil Huijbers poseert met Spice Girls.
Maar zoals ieder jaar zullen er ook weer allerlei
gemotoriseerde, spectaculaire en leuke
bezienswaardigheden te zien zijn op het veld naast
de basisschool.

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)

Snuffelmarkt
Hier willen we spullen verkopen die ons ter
beschikking worden gesteld. Als je nog bruikbare
spullen hebt, neem dan 2 weken voorafgaand aan
de braderie contact op met Ria Verbaant
(040-2052170). De braderie bestaat uit meer dan
100 marktkramen waar je interessante en leuk
geprijsde artikelen kunt kopen.
Verkeersomleiding en overlast
De braderie wordt gehouden in de Oude Kerkstraat
vanaf de Zandoerleseweg tot aan Café De Linde. Dit
veroorzaakt enige overlast voor de bewoners van de
Oude Kerkstraat, de kerkgangers en voor het
verkeer van en naar Wintelre. Het marktterrein
(Oude Kerkstraat) wordt Zondag 1 april vanaf
6.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Het verkeer wordt omgeleid. Wij vragen hiervoor uw
begrip en danken u voor de medewerking. Dankzij
uw hulp is het Tiener Comité ieder jaar weer in staat
om deze braderie te organiseren waarvan de
opbrengst geheel ten goede komt aan de tieners van
Oers. TCO biedt de Oerse tieners al meer dan
10 jaar een gevarieerd activiteitenprogramma aan
waarmee hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun
gemeenschapszin worden versterkt.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust
contact op met het
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie
Adrienne van de Vorst Tel: 040-2053265

Verder zijn er leuke dingen zoals:
Ø Zéér grote snuffelmarkt
Ø Leuke veldactiviteiten
Ø Loterij met écht leuke prijzen
Ø Grote feesttent met supergezellige (live) muziek
Ø Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor
de kinderen
Ø Boekenmarkt

Sambaband
“Banda Loco”
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Schoolnieuws
Elke maand hebben we het
schoolnieuws. Hiermee
zetten we elke keer 2 of 3
klassen van de basisschool
een beetje in het zonnetje.

Deze maand is GROEP 3/4 weer aan de beurt.
Ten tijde van het schrijven, moest carnaval nog
gaan beginnen.
Leerlingen van groep 3;
Haj ik ben Marc Beckers.
Het is carneval. Ik ben slim omdat ik altijd me
werkplan af heb.
Ik vind carnaval leuk.
Ik kan versiering gooien en
dat is leuk.
Ik vind carnaval heel leuk en
dat is tog leuk.
Bjorn Snelders

Leerlingen van groep 4;
Ik vindt het leuk op de nieuwe school en alle vakken
zijn leuk op school. Op school is niks saai. Het
leukste vak is taal en het buiten speelen is ook leuk.
Lezen is ook erg leuk en de juffen zijn ook lief.
De klas is 20 meter.
Groetjes Ghislaine van Eijk.
Het is leuk op school. Ik leer veel: schrijven,
rekenen, lezen, tekenen, taal en begrijpend lezen.
Het leukste vind ik crea. Nog een fijne carnaval.
Groetjes Willemijn van Balen.
Het is super leuk op school en we heben veel
geleerd. Schrijven, keersommen, spelling, taal en
rekenen.
Ik vind het leuk op school omdat ik zoveel leer.
Groetjes Deniz Alkan.
Tom Reuter in actie
als breakdancer

Bjorn in actie met het
sprokkelen van versiering
We hebben heel veel dingen gedaan. Beifobeeld
maskers, vogels, kunstwerkjes, sneepopjes en een
pauw getekend.
Groetjes Marieke Mohns.
Ik heb gelirt om te schrijven,
lezen ,zelfstandingwerken.
Ik heb lire zingen, stilzijn, verkir en tekenen en
leren slijpen. Carnaval is leuk en mooi en de
veziering is mooi. Het is leuk.
Groetjes Nina Alves Lopez.
Het sneeuwit hier in needurlant en dat vin ik heel
leuk. Ik wor proofesjoeneel voetballer later.
Het is carnaval en dat vin ik heel leuk.
Groetjes Sven de Vries.
Papa harie.
Je bent lief. Ik wil een kaart voor jau schrijven voor
vaadertijsdag want dat vin ik heel luek.
Groetjes Mathijs Renders
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Deniz –staand- samen met Tom en Marc tijdens
hun optreden in de playbackshow van school.
Hallo mensen,
Met carnaval in de klas worden we Coole meiden en
dat zijn Carmen, Mayke, Sanne en Ghislaine.
We gaan morgen op het podium danssen.
Doei. Carmen Kreutzelman
Hallo,
Ik vind het heel leuk op school en ik leer ook heel
veel op school. Ik leer taal, hoofletters, schrijven,
rekenen, spelling en splitsen.
Groetjes Robi Verblackt

Verbouwing basisschool

Voortgang verbouwing
Momenteel wordt er hard gewerkt op Basisschool
St. Jan Baptist. Deze keer niet door kinderen en
leerkrachten maar door bouwvakkers. Iedere dag
staan er diverse busjes van werklieden en er is al
heel wat gesloopt en afgebroken. Maar vanaf nu kan
ook het opbouwen weer beginnen!
Voordat we de eerste resultaten kunnen laten zien
zijn we echter weer een maandje verder. Wel
kunnen we alvast mededelen dat we de opening van
onze nieuwe school met alle Oerse bewoners willen
vieren. Het wordt een feestelijke dag en iedereen is
welkom. We zijn momenteel druk bezig met de
invulling van de feestdag. Als we meer nieuws
hebben dan kunt u dat lezen in de Koers van Oers,
op www.oerle.info of op onze eigen Facebookpagina.
Hier een paar foto’s;
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Knutselen/kleuren: Memory

30

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Wil je kans maken op een cadeaubon, kleur/knutsel de plaat mooi in en doe deze vóór 26 maart 2012
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 maart 2012’ en druk de pagina af.
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Agenda 2012
Maart
15
16
16
17 en 18
17
21
24
28
30

KBO: Eten bij de Kers
Ophalen plastic afval + groene kliko
TCO: info-avond braderie
Stille omgang in Amsterdam
KVO: Lichtstad Revue Eindhoven
“Miracle citi” (20.00 uur)
KVO: Kaarten en Rummikubben in
d’Ouw School om 19.30 uur
Ophalen oud papier
Infoavond d’Ouw school herinrichting
centrum Oerle
Ophalen plastic afval + groene kliko

April
1
4

TCO: braderie
KVO: Paasstukjes maken in
d’Ouw School om 19.30 uur
8
SJO: Paaseieren zoeken
13
Ophalen plastic afval + groene kliko
16
KVB: Schoonheidsspecialiste
(Anne -Marie van Beers)
17
KBO: Eten bij Crème de la Crème
18
KVO: Lezing: Glimlach begint bij je voeten
om 19.30 uur in d’Ouw School
18
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School
21 en 22 Harmonie: concert in Schalm met
Gerard v. Maasakkers
25
KVO: Volksdans instuif te Oirschot 20.00
uur in de Enck
27
Ophalen plastic afval + groene kliko
28
Ophalen oud papier
30
Harmonie: opening Oranje Markt
Koninginnemarkt op de Berkt
Mei
8
9
11
12
14
17
22
25
26
27
28

KVO: Kringbedevaart te Meerveldhoven in
H. Eik kerk om 19.00 uur
KVO: Afsluitingsavond met BBQ bij het
Geitenboerke
Ophalen plastic afval + groene kliko
TCO: Feestavond bij de Kers
KVB: Moederdagviering
KBO: Eten bij Hof van Holland
KVO: Busreis naar de Floriade te Venlo
vertrek om 9.00 uur vanaf het kerkplein
Ophalen plastic afval + groene kliko
Ophalen oud papier
SJO: Pinksterfietstocht
Harmonie: Pinksterconcert

De volgende kopijdatum is

26 maart 2012
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Juni
1 en 2
Boergondisch Oers
2 t/m 9
Week vd Amateurkunst (WAK)
5, 13 en 27 KVO: Fietsen vertrek om 10.00 uur vanaf
het kerkplein
6
KVB: Te voet met IVN naar ‘t
Geitenboerke
6
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School
8
Ophalen plastic afval + groene kliko
9 en 10
KVO: Samenloop voor Hoop bij de
Kempencampus
10
Oerse Motor Toer Tocht
19
KVO & KVB: Fietstocht
22
Ophalen plastic afval + groene kliko
23
Ophalen oud papier
23-24
TCO: tieners4tieners weekend
24
09:00 uur Viering 100 jaar bestaan
kerk St Jan de Doper
St. Jansmarkt
25
KVB: Teaparty
(Zomervakantie 30 juni t/m 12 augustus)
Juli
6
Ophalen plastic afval + groene kliko
20
Ophalen plastic afval + groene kliko
28
Ophalen oud papier
29
Vak. Progr : Olympische dag
31
Vak. Progr : Bobbejaanland
Augustus
1 t/m 3
Vak. Progr : Wandelen
3
Ophalen plastic afval + groene kliko
5
Vak. Progr : Vossenjacht + Jubileumfeest
voor kinderen, ouders, oud bestuursleden
7 en 8
Vak. Progr : Biavk Oerle
7 t/m 9
Vak. Progr : Bivak Valkenswaard
9 t/m 12
TCO: Bivak
10
Vak. Progr : Jubilieum Afsluitavond
17
Ophalen plastic afval + groene kliko
19
TCO: Afsluitingsfeest
22
Vergadering Wijkplatform om 20.00u in
d’Ouw School
25
Ophalen oud papier
31
Ophalen plastic afval + groene kliko
September
5
KVB: Lange fietstocht
5
KVO: Gymmen in d’Ouw School om 9.00
uur
5
KVO: Openingsavond 19.30 uur in
d’Ouw School
10
KVO: Volksdansen om 19.00 uur in
d’Ouw School
14
Ophalen plastic afval + groene kliko
19
KVO: Kienen om 19.30 uur in d’Ouw
School
22
Ophalen oud papier
24
KVB: Kruiden maken
26
KVO: IVN wandeling start om 10.30 uur
bij Gasterij ‘t Dorpsgenot
28
Ophalen plastic afval + groene kliko
28, 29 & 30 Harmonie: Cult & Tumult

