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Foto impressie Oerse Braderie

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien...

Colofon
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.
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande 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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Druk & technische realisatie

de Run 5429
Postbus 407
5500 AK Veldhoven

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl

T. 040 - 206 94 95
F. 040 - 206 55 20
E. info@reprof.nl

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
Verschijningsdata 2013 (onder voorbehoud)
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Kopij
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Verloren / gevonden
Verloren
Hoi, ik ben mijn sleutels verloren in week 11 ergens
tussen Bushalte Platanenlaan - Oerle dorp.
Sleutels zitten aan een blauw bandje.
Als je ze gevonden hebt, neem dan contact op met
iemand van de redactie. Hetzij via de mail of
telefonisch.
———

Gevonden

Ik heb vorige week op het zandpad tussen het
Hoogeind en Oude Kerkstraat 93 een bos sleutels
gevonden, met een afstandbediening eraan van een
Mercedes.
Jos Wijnen, ( 06-30173511

10 jaar Pompoenplezier

Dankbetuiging
Het geeft een warm gevoel te merken dat zoveel
mensen met je meeleven.
Hartelijk dank voor de vele kaarten met lieve
wensen en voor jullie aanwezigheid bij het afscheid
van Wim.
Annie Stemerdink-Heijnen en (klein)kinderen.

Videofilmpje gezocht
We zijn op zoek naar een filmpje van een optreden
tijdens de vrijdagavond van Boergondisch Oers
2012.
Van het optreden van Rock the Beach, een medley
van Queen, AC/DC en Status Quo, uitgevoerd door
Kees, Tinus, Gert-Jan en Rob zijn diverse foto’s,
echter een filmpje van het optreden ontbreekt.
De artiesten zouden graag hun eigen optreden wel
eens terug willen zien. Heeft iemand, of weet
jeiemand die dit filmpje heeft, laat het me dan
weten.
Ger van de Wiel, ( 2051060

Pinksterfietstocht
Halloween/pompoenplezier 10 jaar
Van 26 t/m 30 oktober a.s. vindt voor de 10e keer
dit prachtige schouwspel plaats. Voor een speciale
uitvoering hiervan vragen we aan alle Oerlenaren
om zoveel mogelijk mee te doen.
Een speciale uitdaging voor ons allen is in de maak.
Dus begin op tijd met pompoenen te telen / te
bestellen. U hoort nog van ons.
Bloemenvereniging Groen en Keurig

(K)Oers met name(n)
Maandag 1 april werd de wedstrijd RKVVO - PSV
gespeeld op sportpark de Heikant.
Zelden komt het voor dat drie gezinsleden in één
team spelen.
Bij RKVVO speelden de broers Martijn, Sander en
Jeroen Antonis een prima wedstrijd tegen PSV.
De wedstrijd eindigde in 1-1.

Open dag ‘t Witven
Open dag Partycentrum ‘t Witven
Op zaterdag 27 april organiseert Partycentrum
‘t Witven een open dag. Tijdens deze dag is de
toegang gratis en worden er verschillende
activiteiten georganiseerd voor zowel jong en oud.
U bent vanaf 12.00 uur van harte welkom. Wij zien
u graag op 27 april.
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Pinksterfietstocht 1e Pinksterdag
Zin in een leuke fietstocht samen met de hele
familie? Doe dan mee op zondag 19 mei a.s. want
dan staat de jaarlijkse Pinksterfietstocht weer op
het programma! Het is een oriëntatietocht van
± 25 km door de bossen van Oerle en omliggende
dorpen.
De tocht is geschikt voor jong en oud. Halverwege
de tocht is er een rustpost waar drinken en
versnaperingen te koop zijn. Er zijn ook lekkere
prijzen te winnen, dus lever de antwoorden zeker in!
Inschrijven en starten kan tussen
13.00-14.00 uur bij Dorpscentrum
d’Ouw School in Oerle.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50. Kinderen tot
6 jaar kunnen gratis deelnemen en kinderen tot
12 jaar betalen € 1,00.
De fietstocht eindigt ook weer bij d’Ouw School
waarna aansluitend de prijsuitreiking zal
plaatsvinden rond 17.30 uur.
Noteer zondag 19 mei dus in je
agenda want we hopen op een
grote opkomst.
Stichting Jeugdbelangen Oerle

Start buurtpreventie

Start buurtpreventie in Oerle op
15 mei 2013.
Op woensdag 15 mei gaat het buurtpreventieproject
in Oerle officieel van start. Wethouder Caroline van
der Weijden zal hiervoor naar Oerle komen om een
van de buurtpreventiebordjes te onthullen. Dit zal
plaatsvinden om 19.00 uur op een nog nader te
bepalen locatie in het centrum van Oerle.
Voor nagenoeg alle straten in Oerle is inmiddels een
straatcontactpersoon gevonden. U zult deze
binnenkort aan uw deur aantreffen. Hij/zij zal u dan
de eerste nieuwsbrief overhandigen en eventueel
een Buurtpreventie raam/deursticker achterlaten.
Tevens zal deze vragen naar de behoefte van
activiteiten op het gebied van buurtpreventie. Dat
kan bijvoorbeeld zijn: voorlichting over
brandpreventie of een graveeractie om spullen te
merken.
Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie gaat over aandacht hebben voor wat
er om je heen gebeurt. Buurtpreventie is het samen
veilig en prettig leefbaar houden van onze eigen
wijk. Het 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 daarover te hebben
met je buren. Meld het bij je straatcontactpersoon of
de wijkcoördinator. Zij onderhouden contacten met
onder meer de politie. Communiceren van informatie
is dus heel belangrijk.
Noteer de datum 15 mei alvast in uw agenda. Op de
site www.oerle.info en in het Eindhovens Dagblad
zal aangekondigd worden waar de officiële start zal
plaatsvinden. U bent hierbij van harte welkom.

Computerinloop-uur

Het computerinloop-uur.
Bij stichting de Nieuwe Band op de van Aelstlaan 14,
zijn een paar computermensen, die tijdens hun
actieve loopbaan, veel kennis en ervaring hebben
opgedaan in de bediening van de computer, en het
diagnostiseren van computerproblemen. Bij de
Nieuwe Band mogen geen computers gerepareerd
worden, maar wel mogen onze vrijwilligers de
software onderzoeken, die op uw computer is
geïnstalleerd. Zij hanteren dus geen
schroevendraaier of combinatietang, maar kunnen
uw computer sneller c.q. beter laten werken, door
het verwijderen of vervangen van bepaalde
programma’s.
Elke eerste maandagmorgen en elke derde
donderdagmorgen van de maand komt er een
inloopmogelijkheid voor computerproblemen. Wij
gaan uw computer diagnostiseren en adviseren over
de werking van programma’s en hun onderlinge
samenhang. Uw computer moet beter gaan
functioneren.
Deze service wordt door de Nieuwe Band gratis
aangeboden aan de lezers van dit blad. U kunt het
beste een afspraak maken om een wachtrij te
vermijden. Daarvoor kunt u contact opnemen met
onze beheerder, Theo van Roosmalen. Hij is
bereikbaar onder nummer 040-2537749. Uiteraard
moet u uw computer meebrengen.

Buurtpreventieteam Oerle.
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Column Wil van de Vorst
Wil van de Vorst schrijft geregeld
een column in de Koers.
Over grote en kleine Oerse zaken.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Nacht van de Liefde
Vrijdagavond 7 juni gaat het gebeuren.
Boergondisch Oers in Rosso: Nacht van de Liefde.
We zijn alweer volop bezig
met de voorbereidingen.
Het belooft een wervelende
avond te worden voor alle
Oerlenaren. We zijn nog
wel op zoek naar mensen
die de avond een gouden
rand geven. Zoals ieder
jaar wordt de show geheel
door Oers talent gemaakt.
Huwelijksaanzoek
Zo zijn we op zoek naar
iemand in Oerle die van
plan is om binnenkort een
huwelijksaanzoek te doen.
Iemand die op spectaculaire wijze, onder toeziend
oog van heel Oerle, zijn geliefde ten huwelijk wil
vragen. Benader mij hiervoor in het diepste geheim,
dan bereiden we dit onvergetelijke moment tot in de
puntjes voor.
Artiesten
Verder zoeken we nog verrassende artiesten die
willen optreden in de Nacht van de Liefde. Ook
groepen met een originele act zijn meer dan
welkom. Zang, dans, variété, alles mag. Meld je
hiervoor aan bij iemand van Boergondisch Oers of
bij mij.

Mooi gebaar
We zijn ook op zoek naar mensen die iemand in het
zonnetje willen zetten. Omdat ze geholpen zijn en
steun hebben gehad op een moment dat ze dat hard
nodig hadden. Als je het leuk vindt om een dierbaar
persoon op een originele manier te bedanken, laat
het mij weten. We gaan er op het podium een
onvergetelijk moment van maken.
Dansgroep
Ook zoeken we een support-act: een dansgroep die
de avond energie geeft. Met wervelende, snelle,
moderne, ritmische, boeiende en verrassende dance
moves. Met enkele korte optredens zetten jullie de
tent op zijn kop. Geef me even een seintje!
Quiz teams
We zoeken ook mensen die samen met hun
vriendengroep, straat, vereniging, sportvrienden,
meidenclub, etc. willen meedoen aan de
Boergondisch Oerse Pubquiz.. Dit is een nieuw
onderdeel op vrijdagavond dat een uur duurt en
start om exact 20.00 uur. Er zijn prachtige prijzen te
winnen. De hoofdprijs is een geheel verzorgde luxe
BBQ ter waarde van 250 euro voor het winnende
team. Aanmelden kan gratis bij Karel Sanders of
Frans Loijen.
Lieve mensen, help ons om ze te vinden:
huwelijksaanzoekers, dankbare mensen, artiesten,
dansers en quiz teams. Blok 7 juni, 20.00 uur in je
agenda. Voor de Nacht van de Liefde.

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

Wil je met me trouwen?
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Oersmakelijk

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)

Deze maand hebben we het recept van Rob van der
Pas (Oude Kerkstraat 56)

Sajour boontjes met Riz pilaw en
gemarineerde Kippepoot.
Ingrediënten (voor 4 personen)
Ingrediënten Sajour boontjes:
- 1 ui
- 2 teentjes knoflook
- 2 thee lepels sambal oelek
- een theelepel sambal badjak
- 1 theelepel laos
- 1/4 theelepel trassie
- zout
- olie
- 5 dl bouillon (of water)
- suiker
- 500 gram sperzieboontjes
- sap van 1/2 citroen
- 1 theelepeltje gember
Bereidingswijze
Voorbereiding: Snijd de ui klein, maak de knoflook
schoon en pers deze. Maak de sperziebonen schoon.
· Snij de boontjes een keer doormidden en kook ze
apart.
· Fruit de uitjes in een beetje olie
· Gooi hier de sambal bij
· Daarna alle kruiden behalve de knoflook. Knoflook
als laatste toevoegen
· Boontjes gaar
· Meng alles onder elkaar en klaar is Rob

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)

Ingrediënten Ris Pilaw:
- 150 gr rijst
- 40 gr boter
- 2 blaadjes laurier
- 1 grote ui
- ongeveer ¾ de liter kippenbouillon
- peper
Bereidingswijze.
· Zet de uien aan in een klein beetje olie
· Voeg hier de rijst en wat peper bij
· Voeg hier de kippenbouillon en de laurierbladen
aan toe
· Kook dit geheel op een klein vuurtje tot de rijst
gaar is en de bouillon opgenomen is in de rijst
· Zet de pan op tafel en laat de deksel een
kwartiertje op de pan zitten
· Schep daarna met een ijsknijper bolletjes op een
bord.
· Bij dit recept kun je allerlei kruiden uitproberen
Gemarineerde kippepoot:
· 4 kippenpootjes
· Marinade bereidingswijze
· Bouqet van prei, knoflook, ui, ketjap, gember,
Peper
· Een eetlepel sambal oelek
· Citroensap van 1 citroen
· 2 scheppen suiker
· Dit alles bij elkaar doen
· Leg de kippenpootjes een dag van te voren in de
schaal met marinade afgedekt met folie
· Bak af in een voorverwarmde oven op 220 graden
ongeveer 30 min
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik er
eentje wilde schrijven in de koers. Hier is ie
dan, lekker pittig met een flesje bier of glaasje
rode wijn moet dit het recept van de maand
zijn.
Ik wil de pollepel doorgeven aan:
John v de Sande.
Ik denk dat John een leuk recept verzint en
veel ervaring heeft met voedingsmiddelen
in de keukens.
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
Weekend van 13 – 14 april:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
(St. Janskoor).
Weekend van 20 – 21 april:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
(The Unity).
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
(Convocamus).

Eerste H. Communie
Op Tweede Pinksterdag hoopt iedereen op heel mooi
weer, want rond 12.00 uur komen alle
communicanten op hun paasbest en vol trots samen
met hun ouders en familie de kerk ingewandeld. Al
maanden worden de kinderen door pater Malaka en
met assistentie van twee ouders voorbereid op hun
grote dag. Ze zijn er nu al heel zenuwachtig van, zo
lijkt het. Maar het zal allemaal best goed komen!
De communicanten zijn: Kevin v/d Broek,
Ivana Denis, Dyem Feijen, Rick Jansen,
Willemijn Hamburg, Bram van Hoof, Mandy Kelders,
Joep van Lier, Fieke v/d Linden, Mathijs Renders,
Tom Reuter, Julia Slaats, Bjorn Snelders en
Sven de Vries.
Bedankt voor de voorbereiding Petra en Marianne en
hopelijk heeft iedereen samen met de pater als
voorganger een hele fijne viering als begin van een
stralende dag!

Weekeinde van 27 - 28 april:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
(Convocamus)
Weekeinde van 4 - 5 mei:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
(St. Janskoor)
Hemelvaartsdag: 9 mei
do 09.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
Weekeinde van 11 -12 mei:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
(Convocamus)
Weekeinde van 18 + 19 + 20 mei: Pinksteren
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater R. Malaka
(Convocamus)
ma 12.00 uur: Eerste H. Communie:
Eucharistieviering met pater R. Malaka

Parochieberichten:
Gedoopt:
Fleur Tournoij, Berkt 96
Faye Seijkens, Banstraat 25
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
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Einde van de restauratie
Net voor de kerkelijke Goede Week was de
restauratie helemaal ten einde, al het
steigermateriaal werd opgehaald en de sacristie is
niet langer meer in gebruik als warm onderkomen
voor de timmerlieden, de loodgieters en
leiendekkers.

De heren hebben alle winterse weersinvloeden
boven op de steigers moeten doorstaan en
regelmatig werd het werk weer een tijdje stilgelegd,
omdat het te gevaarlijk of te koud was. Het
houtwerk onder het dak, dat aan de buitenkant niet
te zien was, was door de nodige lekkages in de
afgelopen jaren behoorlijk aangetast tot verrot en
moest worden vernieuwd. Daarna moesten de goten

worden vernieuwd en konden de leien er weer
opgelegd worden. Achteraf pakte deze
restauratieklus omvangrijker uit dan gepland en
moest tot 2x toe door het bestuur met de
bouwadviseur overlegd worden over de gevonden
negatieve situatie. Eenmaal boven op de steigers
valt de situatie toch beter te bekijken, dan indertijd
kon worden beoordeeld. De leien bleken door de
aangetaste en verweerde koperen haakjes heen te
zijn gezakt en zouden binnen zeer korte tijd toch
ook vervangen moeten worden. Nu de steigers er
toch stonden was het goedkoper om deze verder uit
te breiden en daarmee de gevonden gebreken goed
te repareren. De werkzaamheden aan onder- en
bovenkant van het schipdak zijn dus volledig
afgerond.
Zo’n twee jaar geleden werd
door de (vorige) bouwadviseur
een restauratieplan opgesteld
naar aanleiding van het
rapport van Monumentenwacht
dat iedere twee jaar een zeer
grondige inspectie uitvoert aan
binnen- en buitenzijde van de
kerk. Daarbij moet je geen
angst kennen en zeker geen
hoogtevrees!!
Dan moeten er allerlei
vergunningen worden
aangevraagd bij de bisschop
en de Rijksdienst voor
Monumenten. Bij deze
Monumentenzorg wordt
Ook het Mariabeeld
eveneens subsidie
werd gerestaureerd.
aangevraagd, omdat de
St. Jan de Doperkerk een rijksmonument is. Voor
deze restauratie ontvangt de parochie 65% BRIM subsidie en 35% moet dus uit eigen middelen
worden betaald. Ook de gerestaureerde beelden
kwamen voor subsidie in aanmerking, zij zien er
weer mooi uit en zijn beslist een bezichtiging waard.
Dank aan allen voor het geduld door de hinder die
zij mogelijk door deze restauratie hebben
ondervonden en hebben doorstaan.
Alexa.
Foto’s: Ger Hageman
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IVN Veldhoven - Vessem

Aerdmennekes, kom mee naar buiten
allemaal…………
Het IVN vervolgt woensdagmiddag 17 april het
Aerdmennekesprogramma. (Groot)ouders met
(klein)kinderen vanaf vier jaar kunnen onder
begeleiding van IVN-ers anderhalf uur met of in de
natuur aan de slag.
Het lenteprogramma ziet er als volgt uit:
17 april Amfibiën, kikkers, salamanders, torren en
larven
24 april Bloemen en bloeiwijzen, bloemen kleuren
en maken
1 mei
Bijen, uitleg over de bijenkast, bijenhotels
maken
8 mei
Vlindertuin, Aerdmennekes zoektocht
15 mei Nesten, eitjes, eitjes uitbroeden, jonge
vogels
22 mei Wandeling vanaf het bezoekerscentrum
Toterfout
Voor nadere info ga naar:
http://ivn.nl/afdeling/veldhoven-vessem/nieuws.
Voor 5 euro per middag doet u met uw
(klein)kind(eren) mee aan deze binnen- en
buitenactiviteiten, van 15:00 tot 16:30 uur.
De meeste activiteiten vinden plaats in ons gebouw:
D'n Aard, Ariespad 5 in Veldhoven. Als we op een
andere plaats starten, wordt dit meegedeeld en op
onze website geplaatst.
U kunt zich aanmelden op:
aerdmennekes@gmail.com
voor een of meer activiteiten.
Ook kunt u terecht bij Rein Kieviet,
telefoon ( 06-48564446 voor meer informatie.
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Bezoekerscentrum Toterfout
Wist u dat U in het bezoekerscentrum Toterfout en
in ons verenigingsgebouw D’n Aard
kinder(verjaardags)feestjes kunt houden waar het
IVN een programma op maat verzorgt afhankelijk
van de interesse/ de leeftijd van de jarige.
Daarover is volop overleg tussen de IVNgids en de
ouders. Het feestje kan plaatsvinden
maandag -vrijdag van 14:00 – 17:00 uur.
Mogelijkheden zijn:
· Wat zit er in een uilenbal?
· Het vogeltrekspel
· Een speurtocht in het bos aangepast aan het
seizoen
· Zoek de schat! (de inhoud van de schat wordt
verzorgd door de ouders)
· Knutselen met natuurlijke producten, die zelf in
het bos gezocht worden
· Een speurtocht in het bezoekerscentrum Toterfout
· De aerdmennekes wijzen de weg!
· GPS tocht
· Welk dier was hier? Een diersporentocht

4 Mei: Dodenherdenking

Stichting Dodenherdenking
nodigt u uit….
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven is
opgericht om in Veldhoven de herdenking te
organiseren van alle burgers en militairen die,
sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door
oorlogshandelingen en terreur zijn
omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar
de Veldhovense burgers en militairen die in het
belang van het Koninkrijk of tijdens
vredesmissies zijn gevallen.
De stichting organiseert daarom ieder jaar op
4 mei een Dodenherdenking bij het
Klokmonument aan de Kleine Dreef.
Voorafgaand is er om 19.00 uur een
Herdenkingsbijeenkomst in de H. Caeciliakerk
aan de Dorpstraat en na afloop van de
Dodenherdenking is er in datzelfde
kerkgebouw een gratis Herdenkingsconcert.
Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur
Aan de Herdenkingsbijeenkomst in de
H. Caeciliakerk wordt medewerking verleend door de
Stichting Dodenherdenking Veldhoven, basisschool
Op Dreef, Amnesty International, Rosa Bloema
Westhiner, Paul Slaats en de gezamenlijke Kerken.
Na afloop van deze bijeenkomst gaan de aanwezigen
in optocht, voorafgegaan door het Veldhovens
Muziekkorps en de gildebroeders van het Gilde
St. Caecilia, naar het nabij gelegen Klokmonument
aan de Kleine Dreef.

Kranslegging bij het Klokmonument
om 20.00 uur
Na het luiden van de klok wordt twee minuten stilte
in acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens
Muziekkorps het Wilhelmus en houdt burgemeester
J. Mikkers een toespraak. Hierna volgt de
kranslegging door verschillende organisaties, die
hierbij worden bijgestaan door leden van de
Scouting St. Stanislaus Kostka.
Herdenkingsconcert in de Caeciliakerk
om 21.00 uur door Kempenkoor
Na afloop van de Dodenherdenking is er om 21.00
uur een gratis toegankelijk Herdenkingsconcert,
verzorgd door Kempenkoor.
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven
nodigt u uit de Herdenkingsbijeenkomst,
de Dodenherdenking bij het Klokmonument en het
Herdenkingsconcert bij te wonen.
U bent van harte welkom!

Komt u ook? 4 mei Dodenherdenking
bij het Klokmonument
Relevante informatie over de Dodenherdenking in
Veldhoven treft u aan op onze website
http://www.dodenherdenkingveldhoven.dse.nl.

Oerse bedrijvengids

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
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Het interview

Toparts Rob Janssen;

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
5507 LP Oerle Veldhoven Tel.: 040 - 205 27 98
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl

Communiceren via nieuwe media
Donderdag 17 januari heeft Rob Janssen een
2e plaats behaald in de verkiezing van toparts
orthopedie van het jaar 2012! Opvallend is dat
vijf specialisten van het Máxima Medisch
Centrum uitgeroepen zijn tot toparts. Geen
enkel ander ziekenhuis heeft meer artsen met
deze titel dan het Máxima in Eindhoven en
Veldhoven. Rob Janssen haalde in 2011 ook al
de 2e plaats. Communicatie speelt in dit
verhaal een hele grote rol. Via de nieuwe
media raken patiënten beter geïnformeerd en
is er veel meer tweerichtingsverkeer mogelijk.
Dat wordt dus op prijs gesteld.
door: Annie vd Velden en Miranda van Vlerken
De verkiezing voor toparts wordt ieder jaar
georganiseerd door MedNet, een medisch vakblad.
Het is nu de zevende keer dat de Mednet
Topartsenverkiezing is gehouden; dit jaar voor het
eerst in samenwerking met de Orde van Medisch
Specialisten. Alle medisch specialisten in Nederland
mogen een stem uitbrengen binnen het eigen
specialisme. Het motto luidt: ‘aan welke arts
vertrouwt u uw dierbaren toe?' Wanneer er
voldoende artsen binnen het specialisme
voorgedragen worden, stelt Mednet een top 3 vast.
Rond de 1450 artsen brachten hun stem uit. In
totaal zijn er 36 Topartsen gekozen in 12
specialismen: anesthesiologie, cardiologie, chirurgie,
gynaecologie en obstetrie, interne geneeskunde,
kindergeneeskunde, longgeneeskunde, orthopedie,
psychiatrie, urologie en verzekeringsgeneeskunde.”

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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Zeer vereerd
We vragen Rob Janssen naar
zijn reactie, wat betekent deze
prijs nou voor hem.
Rob:"Natuurlijk ben ik hier heel
blij mee en ik voel me zeer
vereerd, vooral omdat het hier
collega's zijn die elkaar
vermelden. Het is niet zomaar
een prijs! In Nederland zijn we
niet gewend elkaar
complimentjes te geven maar
Rob Janssen.
met deze prijs word je echt
positief beoordeeld door collega's. Het nieuws over
de zorg is overwegend negatief en daarom is het
heel belangrijk dat ons vakgebied eens positief in
het nieuws komt en daar werkt de Orde van Medisch
Specialisten nu ook aan mee."
Geneeskunde
Rob is in 1968 geboren (Heerlen) en heeft samen
met zijn ouders en broer veel in het buitenland
gewoond (Frankrijk, Fillipijnen). Zijn vader werkte
bij Philips. “Ik ben mijn ouders heel dankbaar voor
de geweldige jeugd die ik in het buitenland heb
mogen meemaken,”zegt Rob. Rob had totaal nog
geen idee wat hij wilde gaan studeren. Toen hij in
Caen (Frankrijk) samen met een kennis een bezoek
bracht aan de faculteit Geneeskunde, was hij om. Hij
wilde geneeskunde gaan studeren. Van zijn 14e tot
zijn 18e zat hij op de internationale school en daar
kreeg hij les in Engels en Frans. Rob vertelt:
“Nederlands was slechts een bijvak en daarvoor
kreeg ik een apart diploma naast mijn Internationaal
Baccalauréaat diploma. Dat bewuste diploma
Nederlands kwam te laat aan bij de lotingcommissie
voor de studie geneeskunde. Ik werd wel ingeloot en
kreeg een jaar een schaduwplaats om mijn
Nederlands bij te werken omdat ze veronderstelden
dat ik geen Nederlands sprak.” Hij besloot toen om
alvast geneeskunde te gaan studeren in Frankrijk.
Een jaar later mocht hij de studie vervolgen in
Maastricht.
Orthopedie
"Toen ik in Maastricht studeerde, woonden mijn
ouders in Amerika. Daarom heb ik een deel van mijn
co-schappen in Amerika kunnen volgen. Via een
uitwisselingsprogramma met Brown University kwam
ik terecht bij een Eerste Hulp afdeling van een

ziekenhuis. Dat was alsof je rondliep in de tv-serie
ER, een geweldige ervaring.

Ik zit nu in de Maatschap Orthopedie Groot
Eindhoven samen met 14 andere orthopedisch
chirurgen en we werken op 3 locaties (Catharina
Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum Eindhoven en
Veldhoven). We zijn gefuseerd om de kwaliteit te
kunnen verbeteren. Onze mate van specialisatie is
nu zeer vergevorderd."

Na mijn studie moest ik in dienst. Ik was werkzaam
als arts bij het Centrum Voor Vredesoperaties, waar
destijds de Blauwhelmen gestationeerd waren die
naar Bosnië werden uitgezonden. Ik heb daar onder
andere soldaten moeten keuren die terugkwamen
uit Srebrenica. Indrukwekkende verhalen van vaak
getraumatiseerde militairen, zowel dienstplichtigen
als beroepsmilitairen. Daarna ben ik me gaan
specialiseren in de orthopedie. Ik heb eerst 2 jaar in
Venlo bij de chirurgie gewerkt, daarna 2 jaar
orthopedie in Veldhoven, toen een jaar in Maastricht
en het laatste jaar weer in Veldhoven."
Maatschap
"Ik heb het geluk gehad dat er destijds nog geen
overschot aan specialisten was. Na mijn opleiding
kon ik kiezen uit Den Haag of Veldhoven om te gaan
werken. Het is Veldhoven geworden en we hebben
in de Kelen een huis gekocht. Zeven jaar later zijn
we naar Oerle verhuisd en daar wonen we met veel
plezier.

Ontwikkelingen
“Naast het werk lees ik veel vakliteratuur. De
ontwikkelingen op orthopedisch gebied gaan heel
snel. Alleen al over knieaandoeningen verschijnen
meer dan 500 medische artikelen per week. Het is
onmogelijk deze allemaal te lezen, maar je moet wel
voortdurend op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen. Het is dus belangrijk goed te
selecteren wat je leest.
Ik hoop dit jaar mijn promotie onderzoek over
kruisband chirurgie af te ronden. Dit doe ik in mijn
eigen tijd naast het werk. Ik word hierin enorm
gesteund door mijn gezin. Mijn vrouw Patricia heeft
vroeger bewust haar baan opgezegd toen we
kinderen kregen. Daarvoor ben ik haar heel
dankbaar. En nu de kinderen wat groter zijn, is het
heel fijn dat zij nu weer een leuke baan heeft
gevonden."
Maatschappelijk betrokken
"Niet alleen op mijn vakgebied moet ik continue op
de hoogte blijven. Ook maatschappelijk gezien moet
je met je tijd meegaan en betrokken blijven.
Zo heb ik onlangs meegewerkt aan een project van
VWO-leerlingen van het Sondervick College. Zij
kregen van school de opdracht een film te maken in
het kader van een VWO Carrière Project. Deze
leerlingen zijn in het MMC bij mij op bezoek geweest
en 2 jongens hebben ook meegekeken tijdens
operaties. Ik vond het geweldig om ze te helpen met
hun project. Het is een feest om de jeugd
enthousiast te maken over mijn vak. Daar haal ik
heel veel voldoening uit. Het eindproduct is een
prachtig geregisseerde film die iedereen kan
bekijken op YouTube en ze maken zelfs kans om een
landelijke prijs te winnen."
Communiceren
"Voor artsen is communiceren heel belangrijk. Uit
onderzoek is gebleken, dat patiënten slechts 20%
onthouden van wat wij ze in de spreekkamer
uitleggen.
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Daarom heb ik een eigen website laten maken waar
patiënten het hele verhaal nog eens op hun gemak
kunnen teruglezen. Uit ervaring weet ik dat
patiënten dat op prijs stellen.
Er zijn nog meer mogelijkheden om via de nieuwe
media informatie te verspreiden. Ik vind het leuk om
te ontdekken wat ik in mijn vak met social media
kan doen. Ik ben vooral via Twitter actief en
verstuur hiermee de zogenaamde '#Knie-updates'
als nascholingsprogramma voor fysiotherapeuten,
artsen en iedereen die geïnteresseerd is in de laatste
knie-ontwikkelingen."
Hobby's
"Naast mijn drukke werkzaamheden heb ik ook nog
wel wat vrije tijd hoor", lacht Rob. "Zo vind ik het
heerlijk om met vrienden samen uitgebreid te
koken. Dat is toch een beetje de Franse invloed
vanuit mijn jeugd. Daarnaast besteed ik ook wel wat
tijd aan de social media. De ontwikkelingen die

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers juli 1980 nr.6

Met…… MUZIEK……. door het leven.
Er is ons gevraagd een stukje te schrijven, over hoe
het ons bevalt bij de Harmonie.
We zijn er sinds een half jaar bij en spelen allebei
klarinet. We hebben al verschillende activiteiten
meegemaakt, zoals het solistenconcours, samen met
Albert en Wil.
Hoewel de Harmonie nog erg jong is, hebben we
toch al enkele concerten gegeven, b.v. in de kerk en
Zittard. Het instuderen van de muziekstukken doen
we dinsdag ’s avonds van half 9 tot half 11.
De repetitie is erg gezellig en er wordt niet alleen
muziek gemaakt, maar ook veel gelachen.
Ieder jaar gaan we een keer dauwtrappen, met na
afloop een koffietafel. Dit jaar viel het samen met de
verjaardag van de pastoor, die we daarom een
serenade brachten.
Voor het eerst was er dit jaar ook een fietstocht
georganiseerd, die erg leuk was. Persoonlijk vinden
wij het jammer, dat er weinig meisjes bij de
Harmonie zijn. Maar in de toekomst
zullen er wel meer bijkomen.
Janine en Ellen.

gaande zijn, vind ik heel interessant om te volgen.
Maar muziek is mijn grote passie. Ik maak graag
muziek met mijn 3 zonen. Ik drum al jaren en heb
momenteel nog steeds om de 2 weken drumles. Ik
speel in 2 bands. In één band speel ik al vanaf mijn
studententijd. We spelen populaire feestmuziek. De
andere band speelt Jazz-Fusion, heel iets anders
dus.
Ik vind het heerlijk om even te gaan drummen. Dan
heb ik de grootste glimlach op mijn gezicht!”
Kijk voor meer informatie op www.rpajanssen.nl
of volg Rob via Twitter: @RPAJanssen

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
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Timmer- en Mont agebedrijf

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

Koersballen KBO

Twee nieuwe leden en
meteen in de prijzen
Door Ad Adriaans
Elke donderdagmorgen wordt een groene mat van
acht bij twee meter uitgerold in de zaal van
dorpscentrum d’Ouw School. De mat vormt het
speelveld van de koersbalclub van de Oerlese
Katholieke Bond van Ouderen. Onlangs werden twee
leden kampioen van Veldhoven.
Zo’n acht jaar geleden startte de KBO in Oerle met
het spel koersballen. Grada van Selst stond samen
met haar man Ad acht jaar geleden aan de wieg van
de koersbalclub. ‘In onze toenmalige woonplaats
Heikant speelden we ook koersbal. We hebben er
indertijd in Oerle bekendheid aan gegeven. Kort
daarna konden we een start maken met zes à zeven
leden. Op het hoogtepunt hadden we maar liefst
achttien actieve leden. Momenteel telt de club
dertien leden. We willen graag nog enkele leden
meer.’
Elke donderdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur
spelen momenteel zo’n dertien senioren koersbal.
“Het gaat tegen elkaar op, dat is het leukste. En je
kunt het tot op hoge leeftijd doen”, zegt
koersbalster Nellie Verkuijlen over het spel.
Een keer per jaar wordt er om het kampioenschap
van Veldhoven gespeeld. Dit jaar vond dat op 22
maart plaats in Zeelst. De deelnemers kwamen uit
onder meer Veldhoven Dorp, Zeelst, Heikant, De
Ligt, Sentrum’70 en Oerle. In totaal tachtig
sportievelingen streden er om de titel. Het Oerlese
koppel Sjaan van Beers en Tineke Mans had een
topdag. In dertien wedstrijden behaalde het team
28 punten en daarmee de hoogste score.

Bovenaan: Sjaan van Beers krijgt een bloemetje.
Daaronder: Ook Tineke Mans krijgt bloemen.
Toen stond er nog een finalewedstrijd tegen Zeelst
op het programma. En ook die spannende strijd
werd gewonnen waardoor deze Oerlese dames het
kampioenschap van Veldhoven behaalden. De
overwinning krijgt nog meer glans als je weet dat
het duo pas sinds juli 2011 deze sport beoefend.
“Twee nieuwe leden en meteen in de prijzen”, zegt
Grada. “Maar we oefenen dan ook het hele jaar
door. Ook tijdens de vakanties zodat de senioren
niet thuis achter de geraniums hoeven te zitten. We
kunnen ook altijd terecht in d’Ouw School en na
afloop sluiten we de zaak netjes af.”
Oerle organiseert het kampioenschap in 2014, en
zorgt dan ook voor de scheidsrechter. Sjaan en
Tineke mogen dan hun titel verdedigen. Ze hebben
het goed naar hun zin bij de club. “Het is een heel
gezellige club”, besluit Sjaan.

Koersbalster Nellie Verkuijlen aan de beurt.
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Dorpsvereniging Oerle

Het is zover. 25 maart 2013 is bij de notaris de akte
gepasseerd en is Dorpsvereniging Oerle een feit.

Het tekenen van de akte bij de notaris.
Alle activiteiten van OWWO en Wijkplatform Oerle
zijn met instemming van alle leden per 1 april 2013
overgenomen door Dorpsvereniging Oerle (DVO).
Waarom deze naam?
Allerlei namen voor de dorpsraad zijn in de
vergadering voorbij gekomen, doch veel van die
namen suggereerden een relatie met de politiek, wat
we persé niet willen. Daarnaast constateerden we
dat in de benaming die we gekozen hebben alle
elementen aanwezig zijn, die voor ons van belang
zijn: dat we een dorp willen zijn, een vereniging en
dat het Oerle betreft.
Wie vormt het bestuur van deze vereniging?
Voorzitter:
Carla Schippers, Boonberg 18
Secretaris:
Jos van Haren, Welle 32
Penningmeester: Wim Luijkx, Feit 43
Leden:
Miranda van Vlerken, St. Janstraat 50
Harry van der Zanden, Kleine Vliet 1a
Frans Loijen, Janus Hagelaarsstraat 13
We zijn nog in gesprek met een mogelijk zevende
lid.
Dit bestuur is aangezocht door een werkgroep uit
OWWO en Wijkplatform. Op de eerstvolgende
jaarvergadering (2014) zal het bestuur benoemd
worden door de leden.

Doel van de vereniging:
Hiervoor geven we de omschrijving, zoals deze in de
statuten vermeld staan:
Het stimuleren van zaken die in het belang zijn van
de leefbaarheid in Oerle.
De gemeenschaps- en samenwerkingsgedachte bij
de inwoners van Oerle bevorderen en verbreiden.
Het vergemakkelijken en het bevorderen van het
contact met de gemeentelijke overheid en andere
overheids- of particuliere instellingen.
Het direct of indirect bevorderen van initiatieven en
maatregelen die aan de inwoners van Oerle ten
goede komen.
Uiteraard kunnen hier in de loop van de jaren door
de leden van de vereniging punten aan toegevoegd
worden.
Hoe willen we dit doel bereiken?
Ook hiervoor gebruiken we de tekst uit de statuten
(in beknopte vorm).
Het uitoefenen van een klankbordfunctie voor de
inwoners van Oerle.
Het uitoefenen van een overleg- en adviesfunctie
voor de inwoners, organisaties, stichtingen en/of
verenigingen van Oerle.
Het voeren van besprekingen met gemeente en/of
overheidsinstantie met als doel tijdig geïnformeerd
te worden en daadwerkelijk in een vroeg stadium
betrokken te worden bij beleidsvoorbereiding van de
gemeente Veldhoven betreffende Oerle.
Het op verzoek ondersteunen van initiatieven van
verenigingen en/of stichtingen, instellingen of
inwoners in Oerle.

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

Waarom een vereniging?
Dat willen we trachten duidelijk maken in
onderstaande beschrijvingen. Hopelijk kunnen jullie
je daarin vinden en onze uitgangspunten
onderschrijven.
jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Bruisende samenwerking
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

Het, al dan niet middels haar werkgroepen,
ondernemen van activiteiten of treffen van
maatregelen die Oerle ten goede komen.
Het geven, of laten geven, van voorlichting over
zaken die onze Oerse gemeenschap raken.
Lid van de vereniging
Om bovenstaande doelen te bereiken hebben we,
vooral in overleg met de gemeente en andere
instanties, de ondersteuning van de inwoners van
Oerle nodig. Om aan te tonen dat we draagvlak
hebben in de Oerse gemeenschap, hebben we zo
veel mogelijk Oerlenaren nodig die lid zijn van onze
vereniging. Alleen op die manier zijn we voor
externe partijen een gesprekspartner die ze niet
kunnen negeren.
We hebben er voor gekozen om per gezin één
persoon boven de 18 jaar te vragen lid te worden,
dit om te zorgen, dat alle geledingen uit de
bevolking van Oerle gelijkwaardig vertegenwoordigd
zijn.
De financiële bijdrage per lid zal zeer beperkt zijn.
De uiteindelijke hoogte van de bijdrage wordt in de
eerstvolgende jaarvergadering vastgesteld.
Werkwijze
Het bestuur vergadert 6 à 7 keer per jaar en voert
regelmatig overleg met externe partijen zoals
gemeente, politie en maatschappelijke organisaties
in Veldhoven.
Ons uitgangspunt is om, als dit nodig is of erom
gevraagd wordt, dorpsgesprekken te houden met
alle inwoners van Oerle om ideeën en meningen te
horen. Eenmaal per jaar organiseren we een
jaarvergadering waar alleen de leden stemrecht
hebben.

Bruisende samenwerking
Makro Best en Severinus
Modeshow bij Makro Best
Op zaterdag 9 maart 2013 organiseerde Makro Best
een modeshow om de nieuwe lentecollectie te tonen.
Naast de medewerkers van de Makro leverde ook de
dagbestedinggroep van Severinus enthousiast hun
bijdrage. Zij liepen als volleerde mannequins over de
catwalk. Trots showden ze de kleding die ze zelf
hadden uitgezocht uit de lentecollectie. De
modeshow werd goed bezocht en iedereen kreeg
een groot applaus.
NLdoet
Op vrijdag 15 maart 2013 was het NLdoet; een
initiatief van het Oranjefonds om vrijwillige hulp te
stimuleren. Daarom kwamen elf medewerkers van
Makro Best vrijwillig klussen bij Severinus. De ene
groep snoeide het bos bij de Keldershoeve, terwijl
de andere groep aan de slag ging bij
Gasterij ’t Dorpsgenot. Zij hielpen onze cliënten in
de keuken mee met het voorbereiden van een lunch.
Drie andere medewerkers waren actief op de Koraal.
Zij wandelden met de cliënten, zodat zij een leuk
extraatje hadden die dag. Na alle inspanningen
genoten we gezamenlijk van de heerlijke lunch die
het keukenteam had voorbereid. De vrijwilligers
ontvingen een mooi certificaat van deelname en een
leuk presentje vanuit Speesjaal.
Een bruisende samenwerking op vele vlakken!

Informatie en contact
Het bestuur van Dorpsvereniging Oerle zal de
inwoners voortdurend informeren via de website
www.oerle.info en de Koers van Oers.
Bijeenkomsten met de inwoners van Oerle zullen
ook op de publicatieborden vermeld worden.
Contactgegevens secretariaat Dorpsvereniging
Oerle:
Jos van Haren
Welle 32, 5507 NX Oerle / Veldhoven
Tel. 040-205 23 64
E-mail: jfavanharen@onsbrabantnet.nl

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Duizend euro opgehaald
Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!

Duizend euro voor
Loek en Tim Schueler
Ben en Twanny Schueler uit de Nieuwe Kerkstraat
werden vrijdagavond 5 april in café bar De Linde
verblijd met een bedrag van maar liefst duizend euro.

Het geld is bijeengebracht tijdens een
nederlaagtoernooi dat werd gehouden in het café aan
de Oude Kerkstraat. Mede door deze gift kunnen hun
zoontjes Loek en Tim, die lijden aan een zeldzame
stofwisselingsziekte, de komende dagen deelnemen
aan een dolfijntherapie op Curaçao.
Biljartvereniging Café bar De Linde en uitbater
Jan Joosten sloegen de handen ineen om met het
biljarttoernooi dit goede doel te steunen.
Wil Meulenbroek van de biljartvereniging spande zich
in om zoveel mogelijk teams op de been te brengen
die het goede doel mede wilden steunen. “Uiteindelijk
hebben dertien teams deelgenomen aan het
toernooi”, zegt Wil. “Op één na waren het allemaal
Oerlese teams. Bij veel teams speelden ook
ongeoefende spelers mee voor het goede doel.

Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264

Vanaf januari hebben we dertien maandagavonden
gebiljart. Iedere speelavond hielden we een loterij
om maar zoveel mogelijk geld bijeen te brengen
voor deze twee kinderen.”
Actie glansrijk geslaagd
Vooraf hadden de initiatiefnemers zich een bedrag
met drie nullen ten doel gesteld. En daarin zijn ze
glansrijk geslaagd. Ben en Twanny waren dan ook
zeer verrast en dolblij met dit geweldige resultaat.
Zij lieten dit ook duidelijk merken in hun dankwoord
aan de organisatie en de deelnemers aan het
toernooi. De heren biljarters hebben inmiddels de
smaak te pakken want ze willen ook volgend jaar
weer een goed doel steunen. Kent u zo’n goed doel?
Laat het dan weten aan Jan Joosten van café bar
De Linde. Wellicht spelen de biljarters hun volgende
toernooi dan ten bate van uw goede doel. Rest nog
een woord van dank aan de organisatie en alle
deelnemers aan het toernooi. Zij hebben het mede
mogelijk gemaakt dat Loek en Tim Schueler deze
voor hen zo belangrijke therapie kunnen ondergaan.
Uitslag van het nederlaagtoernooi.
1. Team H. de Lepper
2. Team R. Hazenberg
3. Kleine man en d’Ouw School
De aanmoedigingsprijs ging naar het team
Jeroen v.d. Maden
De poedelprijs was voor de Vriendengroep
Robert Schurgers.

De familie Schueler houdt een verslag bij van hun
reis en ervaringen van Loek en Tim bij de dolfijn
therapie. Je kunt ze volgen op:
http:\\LoekenTim.waarbenjij.nu
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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:

Twan Leemans naast zijn bedrijfsbus.

Leemans tegelwerken is gevestigd aan de
Nieuwe Kerkstraat 2 in Oerle. Eigenaar
Twan Leemans werkt al 26 jaar met veel plezier in
de tegels, zowel via bouwbedrijven als particulier.
Het laatste heeft zijn voorkeur omdat hij graag
meedenkt over de wensen van de klant.
Sinds 2005 werkt Twan als zelfstandige. Dagelijks
gaat hij met veel plezier naar zijn werk. Mensen die
hem dan ook kennen, ervaren het samenwerken
met Twan als een groot plezier. Verschillende
werkzaamheden ziet hij dan ook als een uitdaging.
Of hij de tegels moet lijmen of in de specie moet
zetten, beide is geen probleem. Ook metselen en
stukadoren komt regelmatig in zijn werkzaamheden
voor.
Vanaf 1 Maart 2013 geldt voor 1 jaar de 6% regeling
voor renovatie en herstel van woningen na meer dan
2 jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming.
Graag geeft Twan hierin een vrijblijvend advies!
Kijk ook eens op mijn website !!!!
http://www.leemanstegelwerken.nl
Leemans Tegelwerken
Nieuwe Kerkstraat 2
5507 LS Veldhoven (Oerle)
tel.: 06-21284995
Email: info@leemanstegelwerken.nl
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Fysiotherapie in Oerle
Nieuws van fysiotherapie Oerle
Eindelijk was het zover. Na de nodige
voorbereidingen ging op 2 april de deur van de
Fysiotherapiepraktijk Oerle open en heeft Michiel de
eerste patiënten behandeld!
De praktijkruimte is groot, licht en makkelijk
bereikbaar. U rijdt langs d’Ouw School tot de
parkeerplaats aan de achterzijde. Vlak voor die
parkeerplaats zit links de ingang van de
fysiotherapie. Inmiddels beschikken we ook over een
eigen telefoonnummer.

Het nieuwe nummer is: 040-2941974.
Via dit nummer wordt u verbonden met de
fysiotherapiebalie in GC Heikant.
Aan dit nummer kunnen de assistentes gelijk zien
dat u belt voor een afspraak in Oerle.
Wij hopen veel voor Oerle te kunnen betekenen en
zullen er hard voor werken om in Oerle een goede,
makkelijk toegankelijke, vriendelijke en kwalitatief
uitstekende praktijk neer te zetten.
Middels brieven aan huisartsen, collega paramedici
en specialisten hebben wij de start van de nieuwe
praktijk bekend gemaakt. In Oerle is dit gebeurd via
posters en de Koers van Oers.
Wij zijn de werkgroep Zorg in het Dorp zeer
erkentelijk voor de hulp die zij ons hebben geboden
evenals de medewerkers van d’Ouw School.

Wist u trouwens
· dat u voor een afspraak bij de fysiotherapeut géén
verwijzing van de huisarts of specialist meer nodig
hebt
· dat u dus rechtstreeks bij de fysiotherapeut een
afspraak kunt maken;
· dat wij dit DTF ofwel “Directe Toegankelijkheid
Fysiotherapie” noemen.
· dat de fysiotherapeut aan huis komt als u echt niet
naar de praktijk kunt komen
· dat u vrij bent in de keuze van uw fysiotherapeut?
Voor ons zijn het vanzelfsprekende zaken, maar wij
merken dat lang niet iedereen dit weet.
Daarom in deze Koers:
De nieuwe knieën en de nieuwe heupen.
Doordat we met z’n allen steeds ouder worden ,
maar ook door steeds beter wordende orthopedische
technieken komt het plaatsen van nieuwe knieën en
heupen steeds vaker voor.
Als lid van Fysiovisie (een vereniging van
samenwerkende fysiotherapiepraktijken in de regio)
hebben we met de orthopeden van het orthopedisch
centrum van het MMC afspraken gemaakt over hoe
we nieuwe heupen en nieuwe knieën gaan
behandelen. Zo weten wij wat de orthopeden
belangrijk vinden in de behandeling en weten de
orthopeden wat wij doen.
Belangrijk zijn het wondgenezingsproces, de
beweeglijkheid (goede strekking), de spierkracht en
stabiliteit en functionaliteit (hoe is het looppatroon,
kan iemand goed gaan zitten, opstaan, traplopen,
fietsen etc.)
Ook over de manier waarop wij hierover
verslagleggen zijn afspraken gemaakt.
Volgende keer weer een ander onderwerp.
Tot dan,
Michiel en Martin
Fysiotherapie Oerle
Oude Kerkstraat 18 (d’Ouw School)
http://www.heikant.nl
Openingstijden:
Michiel: dinsdagochtend
donderdagochtend
Martin: woensdagmiddag
vrijdagmiddag
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08.00-12.00 en
08.00-10.30,
13.00-17.00 en
13.00-17.00.

Kinderopvang mogelijk

C-Skillz naar het EK!

Vijf dagen per week kinderopvang
mogelijk
Met ingang van heden zijn kinderdagverblijf
Duimelot en buitenschoolse opvang Clup Hasta la
Pasta ook in Oerle vijf dagen per week geopend. Van
maandag tot en met vrijdag kunnen Oerlese
kinderen van nul tot dertien jaar dus vlakbij huis
naar de opvang!
Kinderdagverblijf Duimelot is er voor kinderen van
nul tot vier jaar. Pedagogisch geschoolde
medewerkers bieden de kinderen een uitdagende en
warme omgeving. Peuters krijgen voor- en
vroegschoolse educatie zodat zij op vierjarige
leeftijd met een goede basis naar de kleuterklas
kunnen doorstromen. En omdat Duimelot ín de
school gevestigd is, is die stap letterlijk en figuurlijk
klein.
Clup Hasta la Pasta is er voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Na schooltijd kunnen de Cluppers
meteen beginnen met spelen, want ook de Clup zit
in het schoolgebouw. Geen vervoer nodig dus en zo
blijft er lekker veel tijd over! Elke dag is er wel wat
te beleven op het gebied van cultuur, techniek,
natuur of sport & spel. Indien de groepsgrootte het
toelaat mogen kinderen op de Clup afspreken met
vriendjes of vriendinnetjes. En dat zorgt natuurlijk
voor nog meer speelplezier!

Zondag 7 april was de dansgroep C-Skillz uit
Veldhoven, maar ook met dansers uit Oerle, te zien
op de Oerse braderie. Een team van negen dansers,
acht meisjes en een jongen, dat kei hard traint om
te stralen op het podium. Ze hebben maar liefst zes
maal een geweldige dans neergezet. Daarbij hebben
de dansers gecollecteerd om naar de Europese
kampioenschappen te kunnen omdat dit een hoop
geld kost. Ook is C-Skillz gekwalificeerd voor de
wereldkampioenschappen in Schotland in juli!
Het team traint zichzelf nu een paar maanden
zonder trainer en is op meerdere evenementen te
zien. Ze zetten een energieke dans neer met
verschillende stukken en muziek. Waarschijnlijk ook
te zien op boergondisch Oers omdat de Oerse
braderie een groot succes was. Er werden vele
complimenten over uitgedeeld.

Motion Coverband

Meer informatie over Duimelot, het
peuterprogramma en Clup Hasta la Pasta is te
vinden op www.nummereen.com.
Of bel 0497 – 51 78 14.

Het optreden van Motion vind plaats in Oers Gezellig
op zaterdag 27 april. De aanvang is om 20.00u.
Entree is gratis. Wanneer er meer vragen en/of
opmerkingen zijn horen we het wel.

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

Ziekenhuisgesprek
…. Een telefoontje !....
Met Ziekenhuis Veghel
Ik zou graag met iemand spreken
die me kan inlichten over de
toestand van een patiënt die bij u verpleegd
wordt.

Nieuw bij Boergondisch Oers
De Pubquiz op vrijdagavond 7 juni 20.00 uur
Dit jaar organiseert Boergondisch Oers voor het
eerst op vrijdagavond een zogenaamde Pubquiz. Dit
fenomeen wordt in diverse kroegen al gespeeld en is
bekend om z’n gezelligheid. Dus …. hebben wij het
ook in ons programma opgenomen. Wat gaan we
doen?
Vanaf 19.30 uur is de tent van Boergondisch Oers
open en om 20.00 uur exact start de quiz. Alle
deelnemende teams en supporters aan de quiz
krijgen gratis koffie met gebak! De Pubquiz duurt
ruim een uur. Daarna gaan we meteen van start met
de optredens van de Oerse artiesten.
De Boergondisch Oers Pubquiz bestaat uit
verschillende categorieën vragen die door een
professionele quizmaster worden gesteld. Het
antwoord moet zo snel mogelijk en zónder hulp van
een smartphone worden genoteerd.
De hoofdprijs van de Boergondisch Oers Pubquiz is
een groepsbarbecue ter waarde van maar liefst
€ 250,- te besteden bij Maarten van de Sande
Vleesproducten! De tweede en derde prijs zijn
waardebonnen van 150 en 100 euro die je met je
team kunt besteden bij de Oerse horeca!
In de volgende koers volgt meer informatie over
deze quiz. Ook zullen we alle verenigingen, buurten,
vriendengroepen, voor zover ze bij ons bekend zijn,
aanschrijven om met een team deel te nemen aan
de Pubquiz. Daarna zullen we iedereen persoonlijk
benaderen. Maar je kunt natuurlijk ook zelf initiatief
nemen om je aan te melden. Doe dat dan (gratis)
bij Karel Sanders of Frans Loijen.

Met Boergondische groet,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl
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Hoe is de naam van de patiënt ?
Louis Peters.
Een ogenblik a.u.b., ik verbind u door met de
verpleging.
Met de wachtdienst, wat kan ik voor u doen ?
Ik zou graag weten hoe het gesteld is met de
gezondheidstoestand van Louis Peters in
kamer 302 ?
Een ogenblikje, ik verbind u door met de dokter van
wacht
Met de dokter van wacht.
Dag dokter, ik had graag geweten hoe het gaat
met mijnheer Louis Peters die al drie weken bij
u verpleegd wordt in kamer 302 ?
Een ogenblikje, ik zal zijn dossier even raadplegen.
Hier heb ik het.
Hij heeft vandaag goed gegeten, zijn bloeddruk en
hartslag zijn normaal, hij reageert goed op de
voorgeschreven medicatie en morgen
nemen we de hartmonitor weg.
Als alles zo nog 48 uur gunstig verder evolueert zal
zijn behandelende arts hem waarschijnlijk uit het
ziekenhuis ontslaan voor het volgende weekend.
Dat is fantastisch nieuws, ik ben ongelooflijk
opgelucht.
Bedankt dokter, van harte bedankt.
Zo te horen bent u wel erg begaan met de patiënt.
Dichte familie?
Nee, nee dokter, ik ben Louis Peters zelf. Ik bel
u vanuit kamer 302.
Iedereen loopt hier mijn kamer in en uit maar
niemand zegt verdomme iets.
Ik wou zelf ook eens weten hoe het met mij
gesteld is.....

Nederlands Kampioen !!!

Tijdens het losrijden ging het al heel goed, alleen
even met het klappen voor de prijsuitreiking van de
vorige rubriek waren ze toch wel beide erg
gespannen. Klappen is nou eenmaal niet Lucky zijn
favoriete geluid. Als 2e van de 12 mochten ze de
ring in. Het was een hele nette voorwaarts gereden
proef, met een mooie constante aanleuning en
minimale foutjes. Danique en ook Neelke waren na
afloop heel tevreden. Ze hadden super hun best
gedaan.
De uitslagen werden steeds na de volgende proef
bekend gemaakt. Dus al gauw hoorden we dat de
score 68% was, en wel jury 1 gaf 212 punten, jury 2
gaf 197 punten en jury 3 gaf 205 punten. Dus daar
alleen al mee waren we erg trots, de dag kon al niet
meer stuk en het was ook heel veel meer als de
eerste die gereden had. Dan is het wachten,
wachten en aftellen. En ja hoor ook nadat de laatste
score bekend werd bleef Danique met Lucky op nr 1
met een mooie voorsprong zelfs op nr. 2!!
Nederlands Kampioen, wouw, wat leuk om allemaal
mee te maken! Dan de prijsuitreiking, een mooi
oranje kampioensdek, sjerp, medaille,
verzorgingsset, kaartjes voor CHIO Rotterdam en
ook nog eens een geldprijs, het kon niet op.

Danique en Lucky
Nederlands Kampioen !!!
Op zaterdag 9 maart 2013 was het dan zover dat we
mochten afreizen naar Utrecht voor het KNHS
Nederlands Indoor Kampioenschap!
Onze rubriek, het C-L2 begon pas laat in de middag,
om half 5 zodat wij de hele ochtend hadden om
Lucky netjes klaar te maken en te vlechten. Om half
2 zijn we naar Utrecht gereden zodat we nog mooi
de tijd hadden om alles een beetje te verkennen,
ons aan te melden en het startnummer op te halen.
Alles was heel mooi aangekleed en de organisatie
was super vriendelijk. Wel jammer dat het daar de
hele dag regende, dus op en afzadelen zoveel
mogelijk op de trailer. Toen was het tijd om te gaan
losrijden, en Danique vond het heel fijn dat Neelke
van Kollenburg, haar instructrice, de tijd en de
moeite had genomen om haar helemaal in Utrecht te
komen helpen en te begeleiden!

Ze werd geïnterviewd voor de site van de KNHS
(filmpje daarvan is op de site van de KNHS te zien
bij paardesport.tv). Dan de ring in voor de huldiging
en de ereronde. Dat is niet Lucky zijn ding en
Danique vond het daarom ook wel erg spannend.
John hield Lucky vast (3 van de 6 werden
vastgehouden)en het leek allemaal goed te gaan.
Het Wilhelmus werd zelfs gespeeld en de
Nederlandse vlag gehesen. Maar bij de ereronde
ging Lucky toch nog wel erg raar springen en moest
ze afstappen (zie filmpje). Het was een avond om
nooit te vergeten. Het was erg laat geworden. Op
zich niet erg, maar de volgende dag moesten ze
's morgens al weer op tijd in Schijndel zijn voor de
Brabantse clubkampioenschappen! Wat een
weekend.
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Pastoor Vekemans Fonds

Nr.

Proj.nr.

Projectomschrijving

Bedrag €

Adoptieproject: Studie Grihni Children –
01

04-070

Kodaura (laatste termijn)

3.217,00

Gezamenlijk bouwproject: Bouw
02

10-189

multifunctionele hal - Bahora
Totale kosten € 26.640,00 - Bijdrage
Wilde Ganzen € 9.452,90

17.187,00

Adoptieproject: Studie Priyanka Minj –
03

10-198

Dharamjaigarh (laatste termijn)

304,00

Gezamenlijk bouwproject: Bouw

Stichting Pastoor Vekemans Fonds – Oerle
‘voor kansarme kinderen in India’

Het jaar 2012.
In 2012 werd voor € 121.325,00 door ons aan
projecten en sponsorkinderen besteed.
2012 was een goed jaar voor onze steun aan de
kansarme kinderen in India. Er kon € 121.325,00
door ons worden overgemaakt. De opbrengst is het
resultaat van spontane donaties, gezamenlijke acties
en giften van verjaardagen en huwelijksfeesten,
waarvoor wij u heel hartelijk bedanken. Dan zijn er
nog onze trouwe weldoeners die, jaar in jaar uit,
hun welkome bijdrage leveren. Uiteraard ook aan
hen onze hartelijke dank. Al deze giften stellen ons
in staat om door te gaan met het verlenen van steun
aan de achtergestelde kinderen in enkele deelstaten
in het arme noordoosten van India.

04

meisjeshostel - Kartick
Totale kosten € 30.780,00 - Bijdrage
Cordaid € 15.390,00

15.390,00

Uitbreiding English Medium School met
05

11-208

8 klaslokalen - Ambikapur

36.774,00

Adoptieproject: Aanschaf -/
06

11-222

weefmaterialen en bijdrage salaris
leerkracht (vakstudie voor Tribal
meisjes)- Jorhat (1ste termijn)

1.116,00

Reparatie generator Ursuline Middle
07

11-225

School - Bahora

125,00

Aanschaf audio visuele hulpmiddelen
08

11-226

English Medium School - Ambikapur

301,00

Aanschaf bibliotheek boeken-/kasten
09

11-227

English Medium School - Ambikapur

1.377,00

Aanschaf 10 tafeltjes / 2 lange tafels/
10

11-228

banken leesruimte EMS - Ambikapur

459,00

Aanschaf 4 stalen kasten voor
11

11-229

belangrijke documenten EMS Ambikapur

330,00

Aanschaf/aanleg van 16 ventilatoren
12

Hiernaast het overzicht van de betaalde projecten in
2012.

10-199

11-230

klaslokalen EMS -Ambikapur

1.291,00

Aanschaf/aanleg van 2 Syantax Tanks
13

11-231

voor drinkwater EMS - Ambikapur

566,00

Aanschaf van 25 stapelbedden voor het
14

11-232

nieuwe meisjeshostel - Gohpur

2.083,00

Aanschaf van 15 tafels met stoelen voor
15

11-233

het nieuwe meisjeshostel - Gohpur

922,00

Inrichting klaslokalen lessetjes, bureau’s
16

12-235

en kasten voor de gerenoveerde
St. Dominic’s High School - Borbam

8.738,00

Aanschaf/aanleg van 10 computers, 1
17

12-236

laptop, 2 printers en
11 computertafels met stoelen St. Agnes
School - Khetri

5.758,00

Bijdrage in de salarissen voor 10
18

12-238

leerkrachten - Kodaura

2.404,00

Bijdrage in de salarissen voor 4
19

12-239

leerkrachten - Ordih

1.205,00

Bijdrage in de salarissen voor 4
20

12-240

leerkrachten - Bahora

1.348,00

Bijdrage in de salarissen voor 5
21

12-241

leerkrachten - Bagra

1.434,00

Bijdrage in de salarissen voor 8
22

12-242

23

2012

leerkrachten - Dharamjaigarh

1.836,00

Sponsoring 50 kinderen van de stichting

5.000,00

Sponsoring USCI - sponsorkinderen
24

2012

(sponsorouderschap)
Totale besteding in 2012

12.160,00
€ 121.325,00
========
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Beste weldoeners,
Wij voelen ons enorm gesteund door uw
betrokkenheid en waardevolle giften. Zonder u
zouden we nooit hebben kunnen bereiken wat we tot
nu toe hebben bereikt. U bent degene die onze
kinderen in India een toekomst biedt. Wij hopen dat
u dat nog vele jaren zult blijven doen.
Namens het bestuur, de kinderen in India, hun
ouders en begeleiders en de Zusters Ursulinen, héél
hartelijk bedankt hiervoor!
Het waarom betalen van ....
Om u een beter beeld te geven waarom wij bepaalde
projecten steunden, doen wij u onderstaand van
twee projecten verslag.
Proj.nr. 12-236 Aanschaf en installatie
computers, printers en computermeubilair,
St. Agnes school – Khetri.
De St. Agnes
school in Khetri
– deelstaat
Assam - is
gestart in 2006.
Het schooltje is
gebouwd van
bamboe. De
wanden zijn
besmeerd met
mud (modder)
en het dak is dichtgelegd met tinnen golfplaten. Op
de school zitten 250 leerlingen. De school heeft nu
klas 5 bereikt en zal doorgroeien naar klas 10. De
meeste kinderen op de school zijn afkomstig van
verjaagde seizoenarbeiders (Tribals) uit Jharkhand,
Chhattisgarh en Bengal. Hun ouders verdienen een
klein inkomen als theeplukkers. Geen werk na het
theeseizoen betekent geen inkomen. De Zusters
hebben, dankzij de hulp van de Diocese, dit jaar een
nieuwe school kunnen openen voor deze kinderen.
Met het kleine beetje lesgeld wat de Zusters
ontvangen proberen ze de school beetje bij beetje in
te richten en de aanwezige leerkrachten te betalen.
De school komt langzaam op. Op de dag van
vandaag zijn computerlessen een must op elke
school.

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

fractie@cda-veldhoven.nl

Het leren omgaan met computers begint normaal
gesproken in klas 2, maar vanwege het gebrek aan
computers is praktijk niet mogelijk. Er worden alleen
lessen gegeven op het theoretische vlak. Dat doen
ze vanaf klas 3. Omdat het gehele schoolgebouw
nog ingericht moet worden, is het voor de Zusters
zeer moeilijk de benodigde computers, printers en
computermeubilair te bekostigen. Het is om deze
reden waarom ze ons om financiële hulp hebben
gevraagd. Wij zien de noodzaak van dit project in en
honoreerden graag hun verzoek.
Proj.nr. 12-235 Inrichting St. Dominic’s High
School – Borbam.
U herinnert het zich
misschien nog wel.
De school die we een
jaar geleden geheel
renoveerden, inclusief
het toiletgebouw en
de watervoorziening.
Het hout van het
oude schooltje was geheel vernield door
houtwormen. De houten deuren en ramen waren
eveneens door insecten vermolmd. Enkele
klaslokalen hadden zelfs geen deuren of ramen
meer. Dit gebeurde ook met het houten
schoolmeubilair. De lessetjes, de lessenaars, de
stoelen, de kasten, alles is aangevreten. De Zusters
zouden graag de inrichting in de gerenoveerde
school willen gaan vervangen. Opnieuw houten
meubilair aanschaffen bied geen uitkomst. Gedacht
wordt om lessetjes, lessenaars en stoelen aan te
schaffen met stalen frames en daarop een plank te
plaatsen, die in de toekomst gemakkelijk te
vervangen is. In plaats van houten kasten denkt
men aan de aanschaf van stalen kasten. Echter de
financiële middelen hiervoor ontbreken. De ouders
van de schoolgaande kinderen werken als dagloner
op de theeplantages. Zij krijgen slechts Rs.1000/per maand (± € 20,00), waarmee ze de hele maand
van moeten rondkomen. Daarom is het moeilijk om
de kinderen te laten leren en te zorgen voor voeding
en kleding. De bijdrage in het lesgeld is maar
miniem. Toch willen de Zusters hen blijven helpen.
Wij zijn ter plaatse geweest en hebben gezien hoe
treurig het met de levensomstandigheden van de
mensen in Borbam en met de inrichting van de
school is gesteld. Onze hulp is noodzakelijk.
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Het jaar 2013;

Voorbeelden

Openstaande projecten
Onderstaande lijst bestaat uit projecten die reeds bij
ons zijn ingediend, maar nog open staan. Wij nemen
ons voor zoveel mogelijk van de projecten te
honoreren. Natuurlijk hangt onze hulp mede af van
de inkomsten die wij via u, als sponsor of donateur,
mogen ontvangen. Wij streven naar een hulpvol
jaar. India rekent op ons en wij op u !!
Onderstaand het overzicht van de openstaande
projecten.
Nr. Proj.nr. Projectomschrijving
01 11-209 Het bouwen van een fietsenstalling voor de

Stapelbedden

Bedrag €
5.866,00

leerlingen EMS - Ambikapur
02 11-222 Adoptieproject 5 jaren: Aanschaf van naai- en
weef materialen (vakstudie)
voor de drop-out kinderen in Jorhat (2e

1.250,00

termijn). Kosten per jaar
03 12-234 De bouw van een computerruimte voor de

7.917,00

schoolkinderen - Kartick
04 12-237 Aanschaf van een gemotoriseerde handploeg
en trailor voor het
bewerken van de grond bij het Ursuline

3.202,00

meisjeshostel te Kauripahar
05 12-243 Aanschaf van 40 lessetjes voor de High School

1.303,00

- Ambikapur
06 12-244 Aanschaf van een ambulance voor het aids/hiv 12.605,00
center - Ambikapur
07 12-245 Aanschaf van 50 lessetjes voor de Girls High

1.666,00

School te Pratappur
08 12-246 Aanschaf van 35 bedden voor de St. Ursula

2.000,00

Children's Hostel - Dhekiajuli
09 12-247 Adoptieproject 5 jaren: Steun voor naai- en
weeflessen voor arme Tribal
drop-outs jongens en meisjes te Bhaiswar en

4.800,00

Gumla. Kosten per jaar
10 12-248 Adoptieproject 5 jaren: steun voor het
verzorgen van computerlessen voor
arme drop-outs High School in Bhaiswar en

2.334,00

Gumla. Kosten per jaar
11 13-249 Aanschaf van 30 stapelbedden en 5 eettafels
met 10 banken voor het
Ursulinen hostel in Dholabil

3.334,00

12 13-250 Aanschaf van 20 stapelbedden en 5 eettafels
met 10 banken voor het
Ursulinen hostel in Khetri

2.334,00

13 13-251 Aanschaf van 40 lessetjes en 6 opberg
schappen voor in het klaslokalen +
5 tafels met 5 stoelen voor de leerkrachten -

4.167,00

St. Agnes school te Khetri

In de loop van het jaar zullen meer projecten
rechtstreeks vanuit India bij ons worden ingediend.
Uiteraard maken we die projecten bekend via onze
website: www.pastoorvekemansfonds.nl

Helpt u ons weer een handje mee !!!
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Eettafels met banken

Activiteiten Harmonie

Inschrijven Nederpop 2014
Inschrijving audities zangers en
dansers Nederpop 2014

Voorjaarsconcert kerk Sint Maarten
op 19 april
Op vrijdagavond 19 april vindt in de parochiekerk
van Sint Maarten in de Heikant, het voorjaarsconcert
plaats van Harmonie Sint Cecilia. Het is een van de
wijken die de Oerlese muziekvereniging onder haar
hoede heeft, om deze te verzorgen op muzikaal
gebied als het gaat over evenementen, optochten en
dergelijke. De parochiekerk van Sint Maarten leent
zich uitstekend voor een concert. Dit godsgebouw
wordt al breder gebruikt en al eerder heeft de
harmonie een concert gegeven in deze kerk en dat
was goed bevallen. Speciaal is het ook omdat
dirigent Johan Smeulders dan zijn 1e concert met
Oerle geeft. Samen met de slagwerkgroep geeft het
orkest een mooi concert met een goed samengesteld
programma.
Entree is gratis en de aanvang van het concert is
20.00 uur.

Jeugdproms 27 april 2013
Op zaterdag 27 april vind het Jeugdpromsconcert
plaats in theater De Schalm in Veldhoven. Dit is een
gezamenlijk concert van de 4 Veldhovense
leerlingenorkesten. Omdat de film dit jaar 125 jaar
bestaat, is het thema van het concert 'MovieBeats'.
Bekende melodieën uit het filmgenre worden
gespeeld, die u meenemen naar de beelden van
destijds. De belangstelling is groot, maar er zijn nog
een paar kaarten te koop.
Kaarten zijn te bestellen bij onze harmonie
(contactpersoon: Linde Schutgens) of via
jeugdproms2013@live.nl Dit e-mailadres is
beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig
om het te kunnen zien.
De kaarten kosten 12,50 euro per stuk.
Tot 27 april in De Schalm!

Pinksterconcert 20 Mei 2013
Wederom komt ook het Pinksterconcert weer in
beeld. Op een, hopelijk mooie zonnige dag, gaat
Harmonie Sint Cecilia samen met Fanfare Sint
Willibrordus uit Wintelre, een mooi buitenconcert
verzorgen op de bekende plaats tussen de bomen
van Zittard.
Zet deze datum, 2e Pinksterdag –20 mei- 13.30 uur,
maar alvast in uw agenda.

Na het grote succes van het Eurovisiesongfestival
ter gelegenheid van het
100 jarig bestaan van
de Rabobank, nu alweer
5 jaar geleden, hebben
Fanfare Sint Willibrordus
uit Wintelre en
Harmonie St. Cecilia
wederom de handen in
elkaar geslagen voor
een nieuw spektakel:
Nederpop2014.
De officiële aftrap van
dit project zal
plaatsvinden op het
Pinksterconcert op
20 mei a.s. in de bossen
van Oerle, waar beide
muziekkorpsen alvast
een voorproefje zullen
geven.
Nederpop.
Onder Nederpop vallen alle liedjes die op
Nederlandse bodem ontstaan zijn:
Van BZN tot Golden Earring, van George Baker tot
Ilse de Lange, van Acda en de Munnik tot Anouk,
van Guus Meeuwis tot Kane of Direct.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
stemlijst, waarmee alle inwoners hun eigen top 10
kenbaar kunnen maken. Dat wordt uiteindelijk de
basis voor de Top 40, welke we in April 2014 zullen
uitvoeren.
Auditie.
Voor deze grote show zijn we op zoek naar zang en
danstalenten.
Uit ervaring weten we dat beide dorpen veel van
deze talenten herbergen en we nodigen je hierbij
dan ook uit om in te schrijven.
Onder leiding van ervaren zang- en danscoaches
worden jullie begeleid om uiteindelijk te kunnen
schitteren op dit evenement voor, door en met het
hele dorp.
Inschrijven.
Inschrijving staat open voor alle inwoners uit beide
dorpen, en allen die een directe verbinding hebben
met Oerle of Wintelre.
Lijkt het je leuk, en wil je onderdeel zijn van een
mooi team?
Schrijf je in op auditie@nederpop2014.nl en stuur
een korte mail met je gegevens en een foto.
Wij nodigen je dan uit voor de auditierondes.
Ons doel is om er voor beide dorpen weer een ware
happening van te maken.
Zing, dans en feest met ons mee, en geef je op!
Team Nederpop2014
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Oranjemarkt
De troonswisseling
maakt de Oranjemarkt
dit jaar wel heel
bijzonder. Om ervoor te
zorgen dat u niets hoeft
te missen van de
Oranjemarkt en van de
activiteiten in
Amsterdam, worden op de twee grote podia
beeldschermen geplaatst waarop live beelden
te zien zijn van de troonswisseling. Samen met
u gaan we zorgen voor een super Oranje
Koninginnedag!

Plus Brinkpodium

PROGRAMMA
10.00
10.50
10.00
10.00
10.00
11.15

– 17.00
–
–
–
–

17.45
17.45
17.45
17.30

Vrijmarkt
Kinderoptocht
Plus Brinkpodium
NHA Parkpodium
Terrassen open
Kinderplein

Presentatie | Ab Hofman
Geluid | Bazelmans AVR
10.00u
10.50u
11.00u
11.30u

Gratis entree!

13.00u
13.30u
15.00u
15.30u
16.00u
16.15u
17.45u

Officieel programma Troonswisseling
Amsterdam op groot beeldscherm
Opening Oranjemarkt en vertrek
Kinderoptocht o.l.v. Harmonie St. Cecilia
DJ Dow
Echoes of Industry Band
met korte onderbreking in verband met
onthulling Kroningsboom Oerle en
gezamenlijk Wilhelmus
DJ Dow
Liberty Street Band
DJ Dow
Danny Canters Zanger
DJ Dow
Zomaar een Bandje Band
Afsluiting

KINDEROPTOCHT
Kom om 10.50 met je versierde fiets, step, loopfiets
of skelter naar: het Brinkplein (entree plein
t-splitsing Platanenlaan/Nieuwe Kerkstraat)
Vanaf het Brinkplein gaan we in optocht, samen met
de harmonie, naar het Kinderplein!
Let op! we starten dit jaar niet op het Kinderplein.

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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De Oranjemarkt!
Op het terrein van de Stichting Severinus
in de wijk de Berkt in Oerle!

NHA Parkpodium
Presentatie | JD Jordy
Geluid | Rombouts
10.00u
11.00u
11.30u

12.30u
13.00u
13.30u
14.00u
14.30u
15.15u
15.45u
16.15u
17.45u

Officieel programma Troonswisseling
Amsterdam op groot beeldscherm
N-Joy Dance Company Dans
DJ Jordy
met korte onderbreking in verband met
onthulling Kroningsboom Oerle en
gezamenlijk Wilhelmus
Dansschool Friends Dans
'The Voice of Veldhoven'
Cardo Dance Department Dans
DéDé Danceballet Dans
DJ Jordy
'The Voice of Veldhoven'
DJ Jordy
The Zjoem Band
Afsluiting

Kinderplein
Presentatie | Albert Leo
Geluid | Coconut
11.15u

Dweilorkesten: de Hurkers, Effe d'r Neffe,
Just4Fun, Eindhoveniers, Vanalluswha

11.30u
12.00u
12.30u
13.00u
14.00u
14.30u
15.00u
16.00u
16.30u
17.30u

Aankomst Kinderoptocht en
prijsuitreiking
Ira's Dance Studio Dans
Cardo Dance Department Dans
DéDé Danceballet Dans
Final Strike Band Art4U
N-Joy Dance Company Dans
Dansschool Friends Dans
Restore Band Art4U
SimSalaBim in de Circustent!
The Fields Band Art4U
Afsluiting

Percussiegroep DanzaDanza
Barbershopkwartet Good Vibrations
Demonstratie VLTC

Workshop Circus!
Kom zeker naar de Circustent op het Kinderplein!
Leer van echte circusartiesten hoe het moet!
Koorddansen, jongleren, ballopen, Chinese bordjes
draaien en nog veel meer! Om 16.00u is er een
spetterende voorstelling waarin alle kinderen hun
circusact mogen laten zien!
Laat je tussendoor Schminken door Schmink Queen
Yvonne en kom naar de Fruitkraam voor een
gezonde snack.

Tot 30 april!
BLIJF ONS DE KOMENDE WEKEN VOLGEN VIA:
ONZE NIEUWE WEBSITE
www.oranjemarktveldhoven.nl,
FACEBOOK (LIKE ons!) EN TWITTER!
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Alpe d’HuZes

Alpe d’Huzes is een jaarlijkse actie waarbij
deelnemers, alleen of in teamverband, geld
bjieen brengen voor KWF Kankerbestrijding.
Dit jaar kwam dit op mijn pad en ik maak graag
van de uitnodiging van de Koers van Oers
gebruik om hier iets over te vertellen.
De uitdaging is een aantal keren de berg
Alpe d’Huez te beklimmen (per fiets of te voet) en
daarvoor sponsorgelden te verzamelen waarmee je
een bijdrage levert aan de strijd voor de overwinning
op kanker.
De laatste weken is vaak gevraagd : doe je dit
speciaal voor iemand. Nee, ik doe dit voor mensen
die ons ontvallen zijn door de ziekte, voor mensen
die op dit moment proberen de ziekte te overwinnen
maar zeker ook om onderzoek naar oorzaken en
behandelmethoden te kunnen betalen. Iedereen
heeft in zijn of haar omgeving voorbeelden van
mensen die door deze ziekte zijn getroffen en kent
de gevolgen voor de zieke en de directe omgeving.
Dus heb ik me aangesloten bij team “Schalm
Veldhoven” en in de eerste week van juni gaan we
met zijn achten naar Frankrijk om de berg te
beklimmen (per fiets).

Wil in training op d’n Oerse Hoop.
Om sponsorgelden te verzamelen hebben we als
team een aantal zaken opgepakt. Op de eerste plaats
zijn we sponsors gaan zoeken voor op onze
wielershirts. Deze actie is inmiddels afgerond en
heeft al een mooi bedrag opgeleverd.
Daarnaast hebben we besloten een benefietavond te
organiseren op zaterdag 18 mei in Theater De
Schalm. Na een sprankelende opening door onze
eigen Harmonie Sint Cecilia treden op de coverbands
Rafter en The Mad Madonna’s. De pauzes worden
ingevuld door DJ Tom. Ook wordt er gefietst en wel
op Tacx fietstrainers (met beeldschermen) door
enkele teams uit de regio die meedoen aan Alpe
d’Huzes en door een aantal plaatselijke
prominenten..
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Het is ons gelukt de kosten van deze avond voor
rekening van een aantal sponsors te laten komen
dus de volledige opbrengst gaat naar KWF. U kunt
deze avond bezoeken. De kaartjes kosten € 20 en
kun je bij mij bestellen (2052712). Als je niet kunt
en toch graag wil doneren kan dat ook via mijn
persoonlijke pagina op internet. Op deze pagina
vindt U ook meer informatie over Alpe d’Huzes en
ons team.
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/wilkort/wilde-kort/
Alvast bedankt voor jullie steun aan KWF
Kankerbestrijding.
Wil de Kort

Benefietavond voor Alpe d’HuZes

KiKa Veldhoven

Veldprogramma BIO 1

2e Helft veldcompetitie BIO 1
seizoen 2012-2013

Ga jij ook mee op zomerkamp met
KiKa Veldhoven?
KiKa KinderKampen Veldhoven organiseert ieder
jaar een zomerkamp voor kinderen van groep 3 tot
en met 8 van het basisonderwijs. Dit jaar gaan we
op kamp van zondag 7 juli t/m vrijdag 12 juli.
Een kamp met KiKa Veldhoven betekent een week
feest onder leiding van een groep ervaren en
enthousiaste vrijwilligers. Op het kamp worden er
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals
bosspelen, speurtochten, een dropping en niet te
vergeten een kampvuur. Er is genoeg vrije tijd om
zelf te spelen, voetballen, kletsen en nog veel meer.
Slapen doe je in een echte tipi met je eigen groep
en leiding. Al met al zal het zeker een fantastische,
gezellige en onvergetelijke week worden!
Wil je het kampterrein graag eerst zelf komen
inspecteren? Dit kan op onze open dag op zondag
21 april van 12.00 tot 16.00 op ons kampterrein aan
de Speurgt 2 in Bakel. Zo kan je zelf het
kampterrein en de tipi’s komen bekijken en alvast
kennis maken met de leiding. Ook zullen er tijdens
de open dag verschillende spelletjes en een
speurtocht zijn.
Wil jij ook een geweldige kampweek beleven?
Schrijf je dan zo snel mogelijk in! Dit kan direct op
onze website www.kikaveldhoven.nl . Voor meer
informatie of inschrijven kan je natuurlijk ook
terecht bij ons secretariaat op tel. ( 040-2026686.
Groetjes, de leiding van KiKa Veldhoven

14 april 12.15u

BIO 1 – de Kangeroe 1
Sportpark de Heikant Oerle

21 april 10.30u

DOS 1 – BIO 1
Sportpark de Heikamp Heusden

28 april 12.15u

BIO 1 – MKV 1
Sportpark de Heikant Oerle

12 mei 13.00u

Geko 1 – BIO
Sportpark St. Michielsgestel

26 mei 12.15u

BIO 1 – Spoordonkse Girls
Sportpark de Heikant Oerle

Chant’Oers in concert

Op zondag 21 april geeft Chant’Oers een concert
samen met het Deurnes Mannenkoor.
Naast optredens van beide koren apart staat er ook
een spetterend gezamenlijk nummer op het
programma. Het begint om 14.00 uur in d’Ouw
School en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De toegang
is gratis.
Op zondag 16 juni Carat concert in Helmond.
Het groene hart van Helmond is stadspark
De Warande. Op het water van de grote vijver
bevindt zich een piramidevormige muziekkiosk: het
Carat-paviljoen. Elk weekend van mei t/m
september treden hier verschillende
muziekverenigingen op. Deze openluchtconcerten
trekken inmiddels al tien jaar vele duizenden
bezoekers. Op zondag 16 juni is Chant’Oers aan de
beurt. Het begint om 13.15 uur. De Carat-concerten
zijn gratis! En natuurlijk hopen we op mooi weer.
Op dinsdag 24 december zingt Chant’Oers de
nachtmis in de Immanuelkerk, Teullantstraat 3 in
Veldhoven. Het begint om 23.00 uur.
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MontVentoux4Milou
Team MontVentoux4Milou gaat in
2013 wederom de uitdaging aan!
Het team bestaat uit Harvy Smets (vader van
Milou), Jan Smets (opa van Milou), Koen Maas, Jan
Habraken, Piet Kelders en Jan van der Mierden. Zij
gaan deelnemen aan de Mont
Ventoux Challenge 2013 van de
stichting Join4Energy, een zuster
organisatie van stichting
Energy4All. Zij doen dit in het
bijzonder voor Milou Smets maar
uiteraard ook voor alle andere
kinderen die lijden aan een
energiestofwisselingsziekte. De
eerste vier hebben deze
beproeving in 2012 bij meer dan
30 graden Celsius volbracht!!
Milou Smets
Wat zijn energiestofwisselingsziekten nu
eigenlijk?
In Nederland worden er per week 1 à 2 kinderen
geboren met een energiestofwisselingsziekte. Dit
wordt ook wel Mitochondriële myopathie genoemd,
de mitochondriën (energiecentrales) die in iedere cel
van het lichaam zitten functioneren niet goed.
Heel simpel gezegd hebben deze kinderen een
defecte batterij:
· die heel langzaam oplaadt
· die maximaal halfvol zit
· snel weer leeg loopt
· welke het lichaam beschadigt met zijn afvalstoffen
· hoe vaker de batterij helemaal leeg raakt, des te
slechter/ minder de batterij weer opgeladen wordt.
De ziekte is progressief waardoor de gezondheid van
deze kinderen alleen maar verslechtert.
Op dit moment overlijdt 50% van de kinderen
met deze ziekte voor het 10e levensjaar.
Omdat Mitochondriële myopathie een zeldzame
ziekte is, is er vanuit de farmaceutische industrie
relatief weinig belangstelling voor (financiële)
ondersteuning van onderzoek naar geneesmiddelen
voor energiestofwisselingsziekten.
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De doelgroep is kort gezegd te klein om in te
investeren. Ook zijn er nog te weinig mensen
bekend met de ernst van deze ziekte.
Er zijn dus nog geen medicijnen ontwikkeld die deze
ziekte stopzetten of genezen. De stichtingen
Energy4All en Join4Energy ondersteunen professor
Jan Smeitink (Specialist in het St Radboud
Ziekenhuis te Nijmegen) in zijn missie op weg naar
het medicijn tegen energiestofwisselingsziekten en
het geven van informatie over deze ziekte.
Maar hier is geld voor nodig.
Op 1 juni 2013 om 8 uur ‘s ochtends wordt het
startsein gegeven voor de beklimming van de Mont
Ventoux. 21 kilometer lang, 100 bochten en oa.
stijgingspercentages van meer dan 10% . De eerste
uitdaging voor elke deelnemer is om minimaal
1.000 euro bij elkaar te laten sponsoren. De
volledige opbrengst komt ten goede aan het
onderzoek van Professor Jan Smeitink en zijn
zoektocht naar een medicijn tegen
energiestofwisselingsziekten.
Bij deze willen wij jullie vragen of jullie een steentje
hieraan bij zouden willen dragen?
Ga naar www.join4energy.nl, Challenge2013,
deelnemers, zoek op: Team MontVentoux4Milou
en steun een van onze helden.
Heel erg bedankt namens Milou en alle andere
kinderen!

Handen ineen met buurt

Severinus slaat bij calamiteiten
handen ineen met wijkbewoners
Start georganiseerde Buurthulp de Berkt
Burgerhulp werd de afgelopen jaren in
Nederland een begrip. Bij een calamiteit bieden
burgers op straat spontaan hun hulp aan.
Burgerhulp is in de eerste minuten bij een
incident of ongeval vaak cruciaal. Severinus
vond het hoog tijd om georganiseerde
Buurthulp toe te voegen aan de succesvolle
samenwerking met het Buurtpreventieteam in
de wijk De Berkt. Het is het eerste initiatief in
Nederland dat wordt ondersteund door de VGN
en NIFV.

Daarnaast kunnen wijkbewoners gebruikmaken van
onze AED-apparatuur en andere faciliteiten.
Andersom staan buurtbewoners voor ons klaar om
te helpen bij calamiteiten binnen Severinus. Een
echte aanwinst voor zowel Severinus als de buurt!”
Enthousiaste wijkbewoners
In woonwijk de Berkt meldden 80 wijkbewoners zich
aan voor Buurthulp de Berkt. Op 13 maart jl. vond
er een slotbijeenkomst plaats waar de
buurthulpverleners de laatste instructies kregen en
een bezoek brachten aan enkele zorgwoningen. De
wijkbewoners zijn erg enthousiast over dit initiatief.
Remco Kuipéri, voorzitter Buurtpreventieteam de
Berkt, vult aan: “Geheel in lijn met het toch wel
bijzondere karakter van De Berkt , hield ik al
rekening met een grote bereidheid om bij te
springen bij eventuele calamiteiten. Door hier een
duidelijke structuur in aan te brengen, zetten we
een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van
persoonlijke veiligheid. We keken met name hoe we
de praktische kant konden invullen. Ik ben trots op
het bereikte resultaat. Al hoop ik natuurlijk dat het
nooit écht nodig zal zijn!”

Severinus is een zorginstelling voor mensen met een
verstandelijke beperking in Veldhoven. De
woonhuizen van de cliënten staan midden in de wijk.
Doordat de cliënten van Severinus veelal niet
beschikken over (voldoende) zelfredzaamheid, nam
Severinus het initiatief om georganiseerde Buurthulp
op te richten. Ze zocht hiervoor de samenwerking
met de gemeente Veldhoven, de brandweer en het
Buurtpreventieteam de Berkt. Het doel? Elkaar
helpen bij (ernstige) calamiteiten in de buurt.
Win-winsituaties
Geraline Leusink, voorzitter Raad van Bestuur
Severinus, legt uit: “Severinus beschikt over een
goed georganiseerde en getrainde
bedrijfshulpverleningsorganisatie. Om nog beter
voorbereid te zijn, gaat Severinus de samenwerking
met diverse partijen aan. Zo ontstaan er winwinsituaties. Onze nachtzorg fietst ’s nachts door de
wijk en bij calamiteiten bij buurtbewoners slaan zij
direct alarm.
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Puzzelen en kleuren
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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.

Nieuws uit groep 5 en 6.
In onze klas werken we heel druk aan rekenen,
taal, spelling! De laatste weken hebben we ook
smaaklessen gehad en veel lekkere dingen
geproefd. Als afsluiting van dit project gingen
we een bezoekje brengen aan kaasboerderij
“De Ruurhoeve”.

Mick van Gelder:
Na schooltijd hebben we toneel les daar oefenen wij
aan vier stukjes ,steeds gaat het wel verder maar
wel ergens anders .Het eerste stukje gaat over dat
Kim en haar vriendin een bal over gooien. Dan komt
er een dief en die doet iets maar dat vertel ik nog
niet. Het tweede stukje is bij de begrafenis van Kim.
Het derde stuk gaat over de rechtbank daar word de
dief verklaard. Bij het laatste stuk (het vierde) hoor
ik bij, ik ben dan professor Dovensmith ik ben dan
van de slechte kant, dat weet je vast al als je
Phineas en Ferb kijkt. Dan doen wij iets goeds dat
vertel ik nog niet. Als je het stukje wilt zien kom dan
na schooltijd op dinsdag 9 April naar de gymzaal.
Grote groet: Mick van Gelder.

We hebben ook al een aantal theaterlessen
gehad met als thema “ iedereen hoort erbij”.
De kinderen zijn erg enthousiast over deze
lessen en willen hier graag over vertellen.

Siegert de Jong:
We hebben nu al 4 theaterlessen gehad van Marino.
(wij noemen hem Ino) hij is aardig maar niet gek.
Een theater les ging over groepsdruk, de ander over
pesten ook een over cyberpesten en bij de tot nu de
laatste les gingen we een stukje bedenken voor een
voorstelling. Onze leraar gaat ook naar andere
scholen. ik vind het heel leuk en hoop dat hij nog
een keer komt ,dit was het. Doei
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Deniz Alkan:
We zijn met de smaaklessen naar de ruurhoeve
geweest dat is een kaasboerderij.
Daar kon je zien hoe ze kaas maakten . Daar
hadden ze meer dan honderd koeien en je kon er
zien hoe de koeien gemolken werden . We moesten
een heleboel opdrachten doen we kregen een
rondleiding door de stal.
groetjes Deniz

Lianne Kelders:
Bij de afsluiting van de smaaklessen zijn groep
5- 6 naar de ruurhoeve geweest.
Dat is een kaasboerderij . je kon er meer dan 100
koeien zien, en je kon zien hoe koeien gemolken
werden. En we kregen een grote rondleiding maar je
kreeg geen prijs of zo iets. Maar je mocht wel een
stukje eigengemaakte kaas proeven.
Groetjes Lianne.
Groetjes van groep 5 en 6 en de juffen!

Nog een tekening. Helaas stond
hier geen naam op.

Puzzelen: sudoku
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Uitslag kleur/knutselplaat van februari 2013;
“Carnaval”
De winnares van de Koers van Oers kleurplaat had
een hele mooie kleurplaat ingeleverd met veel
glitter. Wat natuurlijk heel passend is bij een
carnavals kleurplaat.
Dus op naar Paleisstraat 13, daar woont namelijk
Julia Slaats die dit werkje had ingeleverd.
Aangezien we om zes uur ’s avonds hadden
afgesproken stond Julia me al op te wachten bij de
voordeur. Overduidelijk bleek dat ze wel zin in het
interview had.
Tijdens dit interview is
Julia nog 7 jaar oud,
maar op het moment dat
deze Koers uit komt is ze
al 8 jaar, aangezien ze
2 april jarig is (ze was al
bezig met de organisatie
van haar
verjaardagfeestje).
Julia woont nu 5 jaar aan
de Paleisstraat samen
met Pippa (10), Adrie
(16) en Frans (19) en
mama Josje en papa Rob
Slaats en de 2 cavia’s
Ditje en Datje.
Julia zit op basisschool
St. Jan Baptist in groep 4
bij juf Mariëlle, Arisa en
Ingrid. Bij haar in de klas
zitten haar twee BFFen
Nina en Ivana.
Daarnaast heeft ze nog
een BFF die ze kent via
dansles, Nadia. Nou
vraag je jezelf natuurlijk
af waar BFF voor staat.
Nou dat staat voor Best Friend Forever. Blijkbaar is
de term hartsvriendin een beetje achterhaald.
Julia had nog niet eerder een kleurwedstrijd
gewonnen, maar heeft wel eerder een prijs
gewonnen tijdens Bourgondisch Oers en met
carnaval op school. Als best geklede dame.
Tijdens carnaval 2012 was ze verkleed als ‘Meisje
van de woestijn’ ook wel bedoeïenen meisje
genoemd. Julia zag het kostuum hangen bij de
verkleedwinkel en wist direct dat het dat moest
worden. Ze houdt wel van verkleden met wat glitter
en glamour.
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Julia is een echte muziekliefhebber ze danst bij
Cardo op Hip Hop muziek. Ze is fan van de Black
Eyed Paes, Cold play en One Direction, waarvan ze
verschillende geluidsfragmenten heeft laten horen.
Ook haar vriendinnen zijn wel echt fan
van One Direction.
Naast dat Julia aan tennis doet en danst
bij Cardo, speelt ze Cello.
Je weet wel, zo’n strijkinstrument dat
steunt op een
metalen pen.
Ze speelt
inmiddels
2 jaar en de
verschillende
grepen die je
vaardig moet zijn voor een
cello heeft ze goed onder
de knie. Ze heeft ook al
een keer een voorspeeldag
gehad op de muziekschool.
Julia is een spraakzame,
behulpzame (staat ook in
haar rapport) dame die
ook wel van gekke dingen
houdt.
Op de vraag wat Julia zou
willen veranderen in
Nederland wanneer ze
Prins Willem Alexander zou
zijn, is het antwoord dat ze
zou willen dat we wat beter
met het milieu zouden
omgaan. Julia vond het erg
jammer dat vorig jaar
grote kolossale bomen werden omgehakt die zij erg
mooi vond. Je kon er fijn spelen, rondjes om rennen
en verstoppen. Er zijn wel bomen voor teruggeplant,
maar waarom moesten de oude nou weg.
Julia bedankt voor het interview, vond het erg
gezellig en veel plezier met je prijs.
Ik hoop dat je het een leuk verhaal vindt!
Geschreven door Janine Zwerink-Nijlunsing.
PS: Wat ook wel grappig was, was dat Julia ook voor
mij (als interviewer) een vraag had. Waarom ik het
leuk vond om interviews te doen: Nou daar heb ik
wel een antwoord op… Aangezien ik nog niet zolang
in Oerle woon (1 ½ jaar) leek het mij wel een leuke
manier om verschillende kinderen in Oerle te leren
kennen.

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 29 april 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 april 2013’ en druk de pagina af.
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Agenda 2013
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
April
17

Juni
19
21
22
22+23
23
23
24
26
30

KVO: fietsen
Ophalen groene kliko en plastic
Ophalen oud papier
TCO: Tieners4Tieners
10e Oerse Motor Toer Tocht
Postzegelbeurs in d’Ouw School
van 9.30u tot 12.30u
KVB: Teaparty
KVO: fietsen
St. Jansmarkt

Juli
5

Ophalen groene kliko en plastic

19

Ophalen groene kliko en plastic

21

KVO: excursie kledingzaak v Tilburg in
Nistelrode
Harmonie: Voorjaarsconcert in
St. Maarten kerk
Ophalen chemisch afval
8.30 uur - 10.00 uur kerkplein Oerle
ChantOers: Concert in d’Ouw School 14.00u

24

KVO: happen en trappen

27

Ophalen oud papier

26

Ophalen groene kliko en plastic

Vakantieprogramma

27

Ophalen oud papier

28 t/m
9 aug

27

Harmonie: Jeugdpromsconcert in de Schalm

28

Postzegelbeurs in d’Ouw School
van 9.30u tot 12.30u
Oranjemarkt de Berkt

19
20

Augustus
2

Ophalen groene kliko en plastic

8 t/m 11
16
24

TCO: Bivak
Ophalen groene kliko en plastic
TCO: Afsluitingsfeest

KVB: Libelledag

24

Ophalen oud papier

4

Dodenherdenking Klokmonument Veldhoven

30

Ophalen groene kliko en plastic

7

KVO: kringbedevaart H.Eik te
Meerveldhoven
Ophalen groene kliko en plastic
KVB: moederdagviering

30
Mei

10
13
19
20

SJO: Pinksterfietstocht; inschrijven tussen
13.00 uur en 14.00 uur.
Harmonie: Pinksterconcert in de bossen

20

Eerste Heilig Communie 12.00 uur

22

KVO: afsluitingsavond met high Tea

24

Ophalen groene kliko en plastic

25

Ophalen oud papier

25
25+26

TCO: voorjaarsactiviteit
RKVVO: Jubileumtoernooi ivm 70-jarig
bestaan RKKVO
Postzegelbeurs in d’Ouw School
van 9.30u tot 12.30u

26

Juni
2

Rabobank: fietstocht voor leden

3

KVB: Heikant wandeling in Waalre

5

KVO: fietsen

7

Ophalen groene kliko en plastic

7

Boergondisch Oers: Nacht v.d. Liefde

8

Boergondisch Oers: Dag v.d. Lach

10
11

Ledenbijeenkomst Rabobank Oerle Wintelre in tent Oerle
KVB: fietstocht KVB/KVO

16

ChantOers: Caratconcert in Helmond 13.15u

September
2
KVO: Volksdansen
4
KVB: lange fietstocht
4
KVO: Gymmen
11
KVO: openingsavond met lezing door
Remedica
13
Ophalen groene kliko en plastic
14
Team King: Wielerkoers van Oers
18
KVO: Kienen
21
Ophalen chemisch afval
8.30 uur - 10.00 uur kerkplein Oerle
22
Postzegelbeurs in d’Ouw School
van 9.30u tot 12.30u
23
KVB: ledenavond
28
Ophalen oud papier
Oktober
2
11
14
16
23
26 t/m 30
26
27

KVO: Excursie bakkerij Schellens
Ekkersrijt
Ophalen groene kliko en plastic
KVB: lachwandeling
KVO: Moederdagviering
KVO: Bowlen in Veldhoven
Pompoenenplezier / Halloween
Ophalen oud papier
Postzegelbeurs in d’Ouw School
van 9.30u tot 12.30u

De volgende kopijdatum is

29 april 2013
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Meer foto’s op de facebook pagina van het Tiener Comitë

