met de geweldige Cito-score van 541,3;
beste school van Veldhoven!
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Foto impressie Carnaval 2013

Binnen op de achterzijde van de kaft van de Koers zijn nog meer foto’s te zien…
Foto’s: Ad Adriaans & Willem Binnendijk

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.

Inhoudsopgave
Binnenkanten van de kaft: Foto impressie Carnaval

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)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek
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01-04-2013

16

(17-04-2013)

5

29-04-2013

20

(15-05-2013)

6

27-05-2013

24

(12-06-2013)

(I.v.m. vakantie in juli geen Koers van Oers)
7

05-08-2013

34

(21-08-2013)

8

02-09-2013

38

(18-09-2013)

9

30-09-2013

42

(16-10-2013)
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(K)Oers met name(n)
Namens mijn broer en mijn zussen wil ik via deze
weg iedereen bedanken die ons mam gesteund heeft
in de tijd dat zij ziek was en zij die steun nodig had.
Zeer speciaal bedanken wij de buren, de vrijwilligers
van SWOVE en de wijkverpleging van Zuidzorg.
Ook wil ik iedereen bedanken die ons gesteund heeft
tijdens het overlijden en begrafenis van ons mam.
Speciaal willen wij pater Malaka bedanken voor de
mooie viering die wij, samen met hem, haar
gegeven hebben.
Dit had zij verdiend.
Lieve mensen allemaal hartelijk dank.
Wil Huijbers

Oerse bedrijvengids

Gezocht

Gezocht: Boeken, platen en cd’s!
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer
voor de deur. Ook de Koers van Oers is weer van de
partij met boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens
een aantal boeken (géén encyclopedieën!) heeft
liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft
liggen die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze
altijd komen brengen of we komen ze bij u ophalen.
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog
iets hebben wat voor ons interessant is.
De redactie van de Koers van Oers is er blij mee.
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of
cd’s; neem contact op met de redactie:
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205 32 38.
——————————————————————————

Vrijwilligers gezocht
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

Afdeling Oerle van de
Zonnebloem is op zoek naar vrijwilligers!
De Zonnebloem is een landelijke vereniging die zich
inzet voor alleenstaande en/of zieke mensen. Onze
afdeling telt ongeveer 40 gasten en 8 vrijwilligers.
Het werk bestaat uit het bezoeken van de gasten en
het organiseren van activiteiten voor de leden. Er is
ongeveer 8 keer per jaar een gezamenlijke activiteit.
Soms is dat een gezellige middag in d’Ouw School
maar ook worden er uitstapjes georganiseerd. Het
geeft vaak veel voldoening om iets voor de gasten
te kunnen betekenen en we werken met een fijne
groep mensen.
Op het moment hebben we echter te weinig
vrijwilligers en ook zijn we op zoek naar een
penningmeester.
Wie komt ons team versterken?
Voor informatie:
Mieke van den Hurk
tel: ( 040-2051462
miekevdhurk@hotmail.com
——————————————————————————

Verkoopmedewerker gezocht!
ASPERGEKWEKERIJ J. Kelders is op
zoek naar een verkoopmedewerker voor
asperges van begin april tot 24 juni.
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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Informatie bij:
ZANDOERLESEWEG 54 VELDHOVEN
TEL. 06-53932738
JOHN.KELDERS@12MOVE.NL
OPENINGSTIJDEN:
MA T/M VR
VAN 13.00 TOT 17.00 UUR
ZATERDAG
VAN 09.00 TOT 16.00 UUR

Vrijwilligers gezocht

Weet u het nog?
De kerstmarkt van 20 december, met de
verschillende activiteiten rondom het nieuwe plein,
bij de Oerse hoop, in de kerk, het kampvuurtje en
de ijsbaan. Niet te vergeten de kraampjes van
verschillende Oerse verenigingen?
In de evaluatie op maandag 25 februari jl. werd
aangegeven dat het vooral erg gezellig was!
Voor een voortzetting van de Kerstmarkt heb je
vooral vrijwilligers nodig, en daarom deze oproep.
Vond u het ook zo gezellig tijdens de Kerstmarkt en
vindt u het leuk om hieraan een vervolg te geven?
Meldt u zich dan aan bij:
Jos van Haren
Welle 32
5507 NX Oerle-Veldhoven
tel.: 040 205 23 64
E-mail : jfavanharen@onsbrabantnet.nl

Ring gevonden

Oud ijzer
Diegenen die 8 december 2012 oud ijzer aan de
straat hadden staan zal het niet zijn ontgaan; wij
zijn dat jaar niet langsgekomen. Niet zonder reden,
uit veiligheidsoverwegingen hebben we destijds het
oud ijzer ophalen geannuleerd. In verband met de
voorspelde sneeuw en ijzel en de al gevallen sneeuw
vonden we het niet verantwoord uit te rijden.
Oud ijzer sjouwen is voor onze leden al zwaar en
gevaarlijk werk zonder deze weersomstandigheden.
We hopen natuurlijk op uw begrip voor onze
beslissing.
Op zaterdag 30 maart 2012 komen we alsnog bij u
langs om oud ijzer op te halen. Dit is tevens het
weekend dat de klok van winter- naar zomertijd
wordt verzet. Dit wordt meteen het nieuwe
traditionele weekend dat wij jaarlijks bij u
langskomen:
ZATERDAG 30 MAART 2013
KLOK VERZETTEN? OUD IJZER BUITEN ZETTEN!
We hopen op veel oud ijzer!
Vriendelijke groeten van
alle leden van rijvereniging St. Jan

Fietssleutel gevonden

In de kerstperiode werd naast de kerk een gouden
kinderringetje gevonden.
Inlichtingen bij:
Alexa Peijnenborgh, ( 205.22.81.

Overlast
Hondenpoep
Bij de redactie is een anonieme brief
binnen gekomen over de overlast die
hondenpoep geeft. Men vraagt of u de
hondenpoep op wilt ruimen en niet in
het plantsoen / groenstrook / stoep te laten liggen,
men vraagt ook om aan de bewoners te denken die
aan een uitlaatroute wonen en rekening te houden
met de mensen die gebruik maken van zo’n route.

In de week van 25 februari is er een Union AXA
fietssleutel met serie nummer 17950 in de nabijheid
van het fietspad/tuin in de bocht van de straat Berkt
(vanaf het voetbalveld RKVVO gezien) gevonden.
De eigenaar kan zich via het mailadres van
redactie@koersvanoers.nl of info@oerle.info melden.
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De parochie

Weekend van 13 – 14 april:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pater R. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pater R. Malaka (St. Janskoor).

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
Weekend van 16 – 17 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
R. Malaka (The Unity).
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
R. Malaka (Convocamus).
Weekend van 23 – 24 maart: PALMZONDAG
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pater R. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pater R. Malaka (St. Janskoor).
GOEDE WEEK:
do 19.00 uur: Witte Donderdag:
Eucharistieviering met
pater R. Malaka (Convocamus).
vr 15.00 uur: Goede Vrijdag:
Kruisweg met pater R. Malaka.
19.00 uur: Goede Vrijdag:
Lijdensherdenking met
pater R. Malaka.
za 22.00 uur: Paaswake:
Eucharistieviering met
pater R. Malaka (Convocamus).
zo 10.00 uur: Pasen:
Eucharistieviering met
pater R. Malaka (Convocamus).
ma 10.00 uur: 2e Paasdag:
Eucharistieviering met
pater R. Malaka (St. Janskoor).
Weekend van 6 – 7 april:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pater R. Malaka.
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pater R. Malaka (Convocamus).

Timmer- en Mont agebedrijf

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

Weekend van 20 – 21 april:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pater R. Malaka (The Unity).
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pater R. Malaka (Convocamus).

INFORMATIEAVOND VOOR
ALLE PAROCHIANEN VAN DE
NIEUWE PAROCHIE
OP WOENSDAG 20 MAART OM 20.15 UUR
IN DE H. JOZEFKERK
(koffie en thee vanaf 19.45 uur)

Parochieberichten:
Overleden:
† Betsie Hijbers - van Gestel, 81 jaar.
† Mien van Westen - van den Hoogen, 89 jaar.
Pastores:
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl
Pater S.R. Malaka,
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26
Parochiecentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum
en/of misintenties:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205.24.80
Misintenties kunnen met naam en datum in een
gesloten envelop worden doorgegeven aan
Martien van Bree (per intentie € 10).
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden:
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,
( 040 - 205.32.66
Nieuwe parochianen:
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl
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Vormelingen

Assistentie voor H. Lambertusparochie
De afgelopen maanden werden, na het plotselinge
vertrek van pastoor Donders, met veel hulp van
pater Malaka en pastor van Doorn en vele andere
priesters bijna alle H. Missen uit het schema
ingevuld.
Midden in alle drukte rond de voorbereidingen van
de grote fusieparochie werd duidelijk gemerkt dat de
pastorale onderbezetting door het wegvallen van de
pastoor nog voelbaarder is geworden.
Het liturgische aanbod in een bedevaartkerk is groot
en men is blij dat een priester de gelederen in de
H. Lambertusparochie komt versterken. De bisschop
heeft hierin voorzien.
Pastor Arie Wester zal in april zijn intrek nemen in
de pastorie van Meerveldhoven.
Pastor Wester zal géén pastoor worden van de
nieuwe parochie Christus Koning, maar binnen het
geheel van de nieuwe parochie zijn aandacht
vestigen op het pastoraat rond de Veldhovense
bedevaartkerk.
Hij is lid van de orde der Franciscanen en is de
pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. Een
priester met een groot hart voor God en zijn
mensen.
Het proces van de fusie zal onveranderd in de
komende weken met grote inzet worden voortgezet.

Op zaterdag 26 januari werden in
de St. Jan de Doperkerk door de
bisschop, Mgr. A.L.M. Hurkmans,
uit de parochies H. Drie-eenheid
en H. Lambertus gevormd:
Tim de Beer, Stan van den Broek,
Joyce van Eerd, Kenny van Eerd,
Suzanne Franken, Daan van Hoof,
Ivo de Kruijff, Isabelle Persijn, Francesca Reniers,
Ciel Rombouts, Gradie van de Ven,en Tim Witmer.
Pater Malaka bereidde de vormelingen voor met
behulp van 2 vrijwilligers. Hij ging samen met de
bisschop voor in een prettige viering voor
vormelingen, hun ouders en overige kerkgangers.
Van harte proficiat en op naar de volgende grote
stappen in jullie leven!

De overwinning
“Het vormsel is een hele belangrijke overwinning,”
zei Daan! “Ik ben nu volledig toegelaten tot het
christendom.”
Prachtig dat Daan zo zijn vormsel heeft beleefd. Een
dienst met bijzondere voorgangers op zaterdag
26 januari maakte voor de groep 8-jongeren een
beleving die veel indruk maakte.
In eerste instantie waren we als ouders overdonderd
door uitvoerige voorbereidingen in de kerk van
Meerveldhoven. Gelukkig merkten we snel dat het
hele prettige bijeenkomsten waren, leerzaam en een
gezellige manier om kennis met anderen te maken.
Hij kwam iedere keer supervrolijk thuis. “Het was
een leuke avond!”. En wat zo mooi was dat de
voorbereidingen met vele vormelingen uit heel
Veldhoven hebben plaatsgevonden. Met nieuwe
gezichten nieuwe stappen samen maken is natuurlijk
heel spannend.
De voorbereidingen van Daan hebben geleid tot een
meer bewuste keuze voor de kerk, dat hij
zelfstandig mag worden en het vertrouwen dat er
altijd iemand voor hem is. We zien het bij hem en
voor ons als ouders is dat prachtig. Deze
bewustwording geven we graag mee aan onze
kinderen.
De handoplegging van de bisschop uit Den Bosch
gevolgd door de zalving maakte het speciaal. De
rituelen die elkaar opvolgden zijn mooi. Tijdens de
handoplegging kwamen we als ouders naar voren.
Iets daarvoor waren er even tranen. Rituelen in de
kerk doe je samen. Samen met je gezin en familie.
Dit was de eerste keer dat een ritueel plaats vond
zonder mijn vader, zijn opa. Ook daar hebben we
even bij stil gestaan. Het vormsel was een intens
moment en een belangrijke stap in de toekomst van
Daan.
De trots van Daan, zijn overwinning en de grote
glimlach maakte van het vormsel een feestelijke en
warme beleving waar we van genoten hebben.
Dank je wel allen voor de voorbereidingen, prachtige
mis en de herinnering.
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Nieuwe redactieleden
Mijn naam is Milja de Jong – Du Puy en ik ben
vanaf februari 2013 als
vrijwilliger actief in het
redactieteam van de Koers
van Oers.
Ik ben moeder van Tari
(14 jaar), Meral (12 jaar) en
Siegert (9 jaar) en getrouwd
met Fokke. Wij zijn met z’n
allen ruim 9 jaar geleden in
Oerle komen wonen - in de
Berthastraat - en daar wonen
we nog steeds met veel
plezier. Het was in het begin
wel even wennen om in zo’n kleine gemeenschap
waar iedereen elkaar kent te leven, maar nu vinden
we het allemaal hartstikke gezellig.
Zo’n 20 uur in week werk ik op het hoofdkantoor
van ZuidZorg in Veldhoven op de
salarisadministratie. Daarnaast ben ik ook actief als
docent van kookworkshops en cursussen bij
Educatief Centrum Veldhoven De Parasol.
In de uren die niet door gezin of werk opgeëist
worden, ga ik graag uit eten met Fokke en/of
vriend(inn)en of naar de sauna. Verder hou ik erg
van lezen maar daar kom ik al jaren eigenlijk alleen
nog maar aan toe als we op vakantie zijn, héél
jammer. Verder probeer ik iedere week een buitenrit
te maken met een aantal paardenvriendinnen
hetgeen vooral in het voorjaar een heerlijke
ontspanning is.
Gezien mijn passie voor – liefst gezellig samen koken en eten zal ik me voor de Koers van Oers
(vooral) gaan bezighouden met de kookrubriek
Oersmakelijk. Ik las de rubriek in bijna iedere
uitgave van de Koers en was eigenlijk al een tijdje
aan het wachten op de mededeling dat inmiddels
alle huishoudens in Oerle een bijdrage hebben
geleverd! Maar niets blijkt minder waar – er zijn
vooral een heleboel mannen die sinds de aftrap in
november 2008 nog geen favoriet recept hebben
gepubliceerd. En daar zou ik graag verandering in
brengen....

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079
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fractie@cda-veldhoven.nl

Dus dames: bij deze meteen een oproep om de
pollepel wat vaker aan een Oer(se )man door te
geven! En dan lezen we straks wellicht een recept
voor onvervalste Oersoep?
——==——
Ik ben Janine ZwerinkNijlunsing inmiddels
10 jaar woonachtig in
Veldhoven en sinds ander
halfjaar woonachtig in Oerle.
Ik ben getrouwd met Rutger
Nijlunsing die ook het Friese
Noorden heeft verlaten om
net als ik als economische
vluchteling werkzaam te
worden in het technische
Eindhoven.
Wij wonen aan de Nieuwe
Kerkstraat en zijn nog druk in
de weer met ons huis om alles naar onze
maatstaven te krijgen. Aangezien we beiden een
baan hebben gaat het zo snel als het gaat.
Zelf ben ik werkzaam bij het Audiologisch Centrum
in Sint- Michielsgestel als Audiologie Assistent
(gehoor). Rutger en ik hebben samen 2 kinderen,
een dochter van 5 jaar oud, Elke en een dochter van
2,5 jaar oud, Amarins. Elke gaat inmiddels 1 jaar
naar basisschool “De Sint-Jan Baptist” en heeft het
daar erg naar haar zin.
Ik ga graag op vakantie, al hoeft dat op dit moment
niet buiten Europa te zijn. Kampeervakanties zijn
favoriet en dan gewoon met de tent en het liefst zo
primitief mogelijk. Bij voorkeur mooi weer, maar dat
heb je niet altijd in de hand. Landen waar we de
laatste jaren zijn geweest zijn Belgie, Luxemburg,
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk. Maar ook
Denemarken, Noorwegen of Zweden vinden we erg
interessant.
Hoe kom je nou in Oerle terecht?
Aangezien Rutger en ik beiden van een dorp
kwamen en wel graag landelijk wilden wonen en
toch ook een supermarkt en de bibliotheek/
zwembad om de hoek wilden hebben, zijn we in
Oerle beland!? Tevens vinden we Oerle en ook
Zandoerle een mooi stuk van Veldhoven. Het voelt
als een dorp in Veldhoven.
Het waarom de Koers?
Lijkt me leuk iets in en voor Oerle te doen. Tevens is
het een leuk blad en is het leuk om andere mensen
op de hoogte te houden van het een en ander. Ook
kun je zelf bepalen wanneer je er veel tijd in steekt
en wanneer minder.
Dus Hokus Pokus?
Vanaf maart 2013 zal ik me bemoeien met de
redactie van de Koers van Oers en me met name
richten op het stuk Hokus Pokus. Ik zal leuke
kleurplaten uitzoeken en mijn best doen om leuke
kinderactiviteiten te vermelden. Dus als je iets weet
wat je leuk lijkt en vindt dat andere kinderen het
ook moeten weten meld het dan aan mij of stop een
briefje in de gele brievenbus.
Tot ziens, bij Hokus Pokus.

Oersmakelijk

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen

Deze maand een recept van
Mieke van Campen

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

www.dpgveldhoven.nl

Zalmtorentje
Ingrediënten (voor 4 personen)
Benodigdheden:
1/2 courgette
250 g gekookte bieten
1 bekertje crème fraîche (125 ml)
1 pak blini's* (16 stuks)
1 pakje sockeye zalm* (200 g)
1/2 bakje tuinkers
Bereidingswijze:
Schaaf met een kaasschaaf 16 flinterdunne plakjes
van de courgette. Verhit de grillpan en gril de
courgette 1 min. Keer halverwege.
Bestrooi met peper en zout en laat afkoelen op een
bord. Doe de bietjes in de beker van de staafmixer.
Pureer met de staafmixer en schep de crème fraîche
erdoor. Breng op smaak met peper en zout.
Bereid de blini’s* volgens de aanwijzingen op de
verpakking en laat iets afkoelen.
Verdeel de zalm in 16 porties.
Maak nu een torentje.
Begin met 1 blini en schep er 1 tl bietencrème op.
Leg hierop 1 plak courgette en beleg vervolgens met
1 portie zalm. Dan weer 1 blini, bietencrème,
courgette en zalm. Garneer met tuinkers.
Maak zo nog 7 torentjes.
Verdeel over 4 borden en serveer
Voor bovenstaand recept, kun je kant en klare blini’s
(soort kleine pannenkoekjes) kopen.
Maar je kunt ze ook zelf maken:

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

Recept voor 20 blini’s:
235 ml warme melk
1/2 theelepel droge gist
1/2 theelepel suiker
60 gr boekweitmeel
2 losgeklopte eieren
2 eetlepels zure room
60 ml room
1/4 theelepel zout
90 gr bloem
plantaardige olie om te bakken
Bereidingswijze Blini’s:
Voorbereiding: 15 minuten | Bereiding: 20 minuten
1. Giet de melk in een kom. Strooi de gist erdoor en
roer goed. Laat 5 minuten staan.
2. Voeg suiker en boekweitmeel toe. Dek af en laat
ongeveer 1 uur rijzen.
3. Voeg vervolgens de eieren, zure room, room,
zout en bloem toe en roer tot een glad deeg. Dek
af en laat 2 uur rijzen.
4. Verwarm een kleine hoeveelheid olie in een pan
op hoge temperatuur. Voor elke blini, bak je 2-3
theelepels van het beslag in de pan. Wanneer het
beslag er droog uitziet en er kleine belletjes
worden gevormd, draai je ze om en laat je de
andere kant bruin worden.
Waarom heb je voor dit recept gekozen?
Ik vind wel leuk om te koken, maar ben niet zo’n
creatieve kok! Ik volg liever een recept. Met onze
familie maken we voor het Kerstdiner ieder een
onderdeel. Wij moesten afgelopen jaar het
voorgerecht maken. In de Allerhande stond
bovenstaand recept. Zoals Anouk in de vorige Koers
al aangaf, vond iedereen het erg lekker. Ze vroegen
of ik het recept door wilde mailen. Het was er nog
niet van gekomen. Maar hier is ie dan…… nu kan
iedereen het maken….!
Eet smakelijk!!
Aan wie wil jij de pollepel doorgeven?
Aan Rob van der Pas, voordat Rob bij de
Severinus ging werken, was hij kok van beroep.
Hij kan heerlijk koken en lekkere hapjes maken.
Rob is een echte Boergondiër en ik wens
hem veel succes met het bedenken van
een heerlijk gerecht in de volgende Koers!
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Het interview

De verzamelaar centraal
op postzegelbeurs
Na dertig jaar postzegels verzamelen en
beurzen bezoeken weet Erik Tournoy precies
wat de echte verzamelaar verwacht op een
postzegelbeurs. Daarom houdt hij voortaan
elke vierde zondag van de maand een
postzegelbeurs in dorpscentrum d’Ouw School.
De eerste vond zondag 24 februari plaats.
“Wat ik belangrijk vind is dat de verzamelaar
centraal staat.”
Door Ad Adriaans

Erik en vader Leo Tournoy.
Sinds een paar jaar woont Erik Tournoy met zijn
gezin op de Berkt. Dertig jaar geleden kreeg de toen
tienjarige Erik zijn eerste setje postzegels. “Mijn
moeder kocht voor mij en mijn broer ieder een setje
postzegels. Ik vond het zo leuk dat het een blijvende
serieuze hobby geworden is.” En waar veel hobby’s
van vader op zoon overgaan, was het in huize
Tournoy net andersom. Vader Leo (70) moest in
eerste instantie met zijn zoon mee als hij naar een
postzegelbeurs ging. Leo: “ik dacht, dan kan ik zelf
ook wel postzegels gaan verzamelen.”
Verwoede verzamelaars
Terwijl de jeugd van tegenwoordig geen
belangstelling meer heeft voor het verzamelen van
postzegels was dat vroeger wel anders. Vader en
zoon werden verwoede verzamelaars en werden al
snel lid van een postzegelvereniging in Eindhoven.
Leo: “In Eindhoven waren tot 2007 nog twee
verenigingen. Die zijn toen gefuseerd en de nieuwe
club telt nu ruim driehonderd leden.” Erik is
inmiddels al zo’n vijftien jaar lid van Filatelica in
Uden.
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Eigen thema
Samen hebben ze inmiddels een slordige miljoen
zegels. Erik: “Een aantal dingen doen we samen, en
andere dingen apart. Naast het verzamelen van
zegels uit dertig landen hebben we ieder ook een
eigen thema. Mijn vader spaart zegels met
afbeeldingen uit de fauna, en ik richt me op
postzegels met afbeeldingen van dieren.”
Ideale locatie
Erik bezoekt al sinds zijn vijftiende jaar gemiddeld
twee keer per maand een beurs. Vader Leo sinds
zijn pensionering wel een paar keer per week.
Gemiddeld steekt senior wekelijks zo’n dertig uur in
zijn hobby. Erik weet inmiddels wel hoe hij een
beurs moet organiseren. “Ik kom al jaren op
beurzen. Ik weet nu hoe ik het moet doen. Met
d’Ouw School denk ik een ideale locatie te hebben
voor een gezellige beurs. Er is goed licht, en er zijn
voldoende zitplaatsen. Ik heb een aantal handelaren
gevraagd waarvan ik vind dat ze een toegevoegde
waarde hebben op de beurs. Het belangrijkste vind
ik dat de verzamelaar centraal staat. De
verzamelaar bepaalt het succes van de beurs. Hij of
zij moet een gezellige zondagochtend hebben.”

Kopen of ruilen
Vader en zoon Tournoy springen in het gat van een
ooit populaire beurs die vorig jaar ter ziele is
gegaan. Erik: “Die werd elke laatste zondag van de
maand gehouden. Wij houden onze beurs elke
vierde zondag van de maand, van 09.30 tot 12.30
uur. We hebben de ruimte in elk geval voor het hele
jaar beschikbaar. Bezoekers kunnen hier postzegels
kopen, maar ook ruilen is mogelijk. De entree is
twee euro per persoon.”

Geitenkijkdagen

Ook dit jaar worden de Geiten-Kijk-Dagen weer
georganiseerd bij ’t Geitenboerke in Oerle!
Vanaf half februari verwachten wij de eerste
lammetjes.

Fanatieke tantes
Was Erik 25 jaar geleden al de jongste
beursbezoeker, vandaag de dag is hij dat doorgaans
nog steeds. Zeventig procent van de bezoekers is
man. “Maar je hebt er ook fanatieke tantes bij. Die
gaan elke zondag op jacht naar ontbrekende
zegels”, weet vader Leo.
Erik vindt dat de beurs in een behoefte voorziet.
“We zitten hier op een centrale locatie, tussen
Valkenswaard, Eersel, Tilburg en Eindhoven. We
hoeven er niet aan te verdienen, maar het mag ook
geen geld kosten.”

De geitenkijkdagen worden wekelijks georganiseerd
van zondag 24 februari tot en met zondag 31 maart
2013 (1e paasdag).
Op deze zondagmiddagen zijn wij vanaf 13.30 uur
tot 17.00 uur geopend voor jong en oud!
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de
geitenhouderij, een lammetje de fles wil geven, een
geit wil voeren of over haar bol wil aaien! Daarnaast
kunt u bij ons lekker op het boerenterras genieten
van o.a. een bakje koffie en een stukje geitenkaas.
De kinderen kunnen spelen in de (indoor)speeltuin,
op het springkussen en in de knuffelhoek. Iedereen
is van harte welkom op een van deze zes zondagen
tussen 13.30 en 17.00 uur.
De entreeprijs is 1 euro per persoon.
Kijk voor meer informatie op www.geitenboerke.nl
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Bedankt voor de steun!

Op 14 februari was het weer zover;
Valentijnsdag! En wat is een Valentijnsdag in
Oerle zonder de heerlijke valentijnsharten die
worden rondgebracht door de jeugd van BIO!
Woensdag 13 februari hebben de oudste meiden er
voor gezorgd dat de koeken, geleverd door
Bakkerij Moeskops, keurig werden ingepakt met een
gezellig kaartje eraan.
Op donderdag 14 verzamelden een hoop meiden
zich, ondanks dat het vakantie was en het zelfs
sneeuwde, bij d'Ouw School om deze koeken te
gaan verkopen.
We weten niet waar het aan lag dit jaar, maar het
verkopen ging supergoed!
Was het uit medelijden vanwege het slechte weer of
aan het verkooptalent en de stralende lag van onze
meiden.
Het maakt niet uit waar het aan lag; de koeken
gingen als warme...tja, koeken over de toonbank!
Dit alles heeft weer gezorgd voor een mooie
opbrengst voor BIO, zodat we weer heel wat leuke
activiteiten kunnen gaan doen met onze meiden!
Het slechte weer was lastig, maar wij kregen het
weer helemaal warm toen onze BIO-meiden
terugkwamen met opmerkingen als; 'In Oerle wonen
echt lieve mensen!'
En zo is het maar net!
Lieve mensen van Oerle: Super bedankt voor het
steunen van onze actie!

IVN Veldhoven-Vessem

Toterfout, Gasterij Dorpsgenot
Het bezoekerscentrum Toterfout is in 2011 door het
IVN voorzien van verschillende natuurbelevingen. In
de zaal is een wand geplaatst met de natuur van de
omgeving. In en aan de wand zijn vogels, dieren en
waterbeestjes te zien met hun geluiden en
eigenschappen. Een maquette van een grafheuvel
en een woning van de grafheuvelbewoners waar
kinderen zich kunnen vermaken completeert het
geheel. Op de verdieping is momenteel de
tentoonstelling “De Eik” te zien.
Wandelingen
Onze vereniging voor natuur- en milieueducatie
organiseert maandelijks diverse activiteiten.
Zo zijn er geleide wandelingen op zondagen en
dinsdagen.

·
·

Op dinsdag 2 april een wandeling langs de kleine
Beerze, start om 9.30 uur bij de Jacobushoeve in
Vessem.

Op zondag 14 april om 10.00 uur door de
Zandoerlese bossen, vertrek vanaf de Brink in
Zandoerle.
Alle wandelingen duren ongeveer 2 uur.
Tentoonstelling
In de Verdieping bij het gemeentehuis in Veldhoven
staat tot eind maart de tentoonstelling
Klimaatverandering, wat doe jij er aan. Een leuke
tentoonstelling voor (groot) ouders en (klein)
kinderen.
Amfibieëncursus
Er leven verschillende soorten kikkers, padden en
zelfs salamanders in en rond Veldhoven.
Op 16 maart wordt daarom een amfibieëncursus
gegeven. De locatie van de cursus is ergens in de
omgeving van Veldhoven.
Opgeven via Hetty Fokkens: 040-2543077 of
hfokkens@onsbrabantnet.nl
Meer informatie kunt u vinden op
www.ivn/veldhovenvessem
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Kopersvereniging Oerle
Kopersvereniging Oerle zoekt nog een
aantal nieuwe leden
We gaan bijna bouwen! Starterswoningen met een
starterslening beschikbaar.
De kopersvereniging gaat de bouwvergunning
aanvragen. We zoeken nog nieuwe leden die
mee willen doen aan ons bouwproject van
25 starterswoningen en 3 hoekwoningen.
Wij bouwen deze herfst samen ons eigen
project.
Kopersvereniging Oerle wil al langere tijd een
woningbouwproject realiseren in Oerle-Zuid. Wij
doen dat samen als groep. Wij hebben zelf onze
architect gekozen, zelf samen een plan gemaakt
voor de huizen en we kiezen momenteel zelf een
aannemer die het project gaat bouwen. Er is nog
ruimte voor nieuwe leden!
Stand van zaken
Er worden 25 prachtige starterswoningen gebouwd.
De prijs van deze starterswoningen ligt tussen
170.000 en 194.000 euro. Afhankelijk van uw
persoonlijke omstandigheden is er een starterslening
beschikbaar van maximaal € 30.000.=. Het betreft
een volledige woning met keuken en badkamer en
een eigen parkeerplaats op het binnenterrein. Het
woonoppervlak van de meeste woningen bedraagt
140 m2 en de inhoud van de meeste woningen is
ca. 360 m3. Daarnaast hebben deze woningen
hebben twee slaapkamers en een badkamer op de
verdieping. Tevens hebben de woningen een zolder
die toegankelijk is via een vaste trap.
Er is een uitgebreide optielijst aanwezig om de
woning om maat af te maken. Zo kan je de woning
uitbreiden met een uitbouw of dakkapel, en zijn de
keuken en badkamerinrichting zelf te bepalen. Je
kan ook kiezen uit verschillende indelingen voor
jouw gevel. De start van de bouw is gepland voor
deze herfst.
Er zijn ook nog twee hoekwoningen beschikbaar in
een hogere prijscategorie die kosten ca. 270.000 tot
300.000 euro. Deze hoekwoningen moeten nog
ontworpen worden samen met nieuwe kopers.

Zie voor schetsen van de architecten voor deze
hoekwoningen: http://www.funda.nl/koop/
veldhoven/huis-48625724-actus/
Voorwaarden en procedure:
Gemeente Veldhoven stelt de volgende voorwaarden
waaraan je moet voldoen om lid te mogen worden
van kopersvereniging Oerle voor de sociale
koopwoningen. Je hebt geen eigen woning en bent
momenteel tussen de 18 en 36 jaar oud. Er zijn
geen voorwaarden gesteld aan de leden voor een
vrije sector hoekkavel.
Aan de starterslening zijn ook voorwaarden
verbonden en de hoogte van de starterslening is
afhankelijk van je inkomen en eigen vermogen.
Je kan tot en met 22 maart een
aanmeldingsformulier inleveren bij de gemeente
Veldhoven. Er komt een loting op woensdag
27 maart om de keuzevolgorde van de nieuwe leden
van de vereniging te bepalen. Binnen twee weken na
deze loting word je door de vereniging uitgenodigd
om je aan te sluiten.
Doe mee
Wil je meedoen? Meld je aan bij de gemeente, wacht
de loting af en schrijf je daarna in bij de vereniging.
En vertel het verder aan anderen die mogelijk mee
willen doen.
Kopersvereniging Oerle Zuid, Ted van der Velden
Bouwen in eigen Beheer, Marco Vlemmix.
Zie ook : http://www.facebook.com/CpoOerleZuid
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Oerse Braderie 2013

zondag 7 april 2013
aan de Zandoerleseweg
In Oerle is altijd wat te doen! En daar is het hele
dorp het hele jaar mee in touw. En die spirit
proberen we onze jeugd mee te geven, onderneem
iets, bouw samen aan iets, have fun!
Zoals iedereen weet organiseert het Tiener Comité
Oerle jaarlijks de braderie in Oerle, een
drukbezochte, superleuke en gevarieerde braderie.
Volgens vele mensen uit de streek een van de
leukste en gezelligste in de regio. Daar kunnen we
trots op zijn in Oerle.
Zandoerleseweg
Doordat in het hele centrum van Oerle diverse
wegwerkzaamheden worden uitgevoerd, is gekozen
om de braderie dit jaar op de Zandoerleseweg te
laten plaatsvinden. Er zullen kassa’s zijn ter hoogte
van de Rabobank en ter hoogte van de nieuwe
rotonde op de Zandoerleseweg, die tegen die tijd
klaar zal zijn. Zoals gebruikelijk begint de markt om
11.00 uur en duurt de markt tot 17.00 uur.
Middeleeuwen
Ook dit jaar gaan onze tieners weer een activiteit
opzetten op het veld dat dit jaar naast de ‘oude hal’
van Peelen zal liggen ter hoogte van
Zandoerleseweg 22. We duiken de Middeleeuwen in
er is een roofvogelshow, er zullen enkele
Middeleeuwse standbeelden zijn en er lopen op het
terrein ook Middeleeuwse figuren rond. Verder is er
natuurlijk weer live muziek in en rond de tent die
ook op het veld staat.

Oerle in Middeleeuwse sferen…

12

Roofvogels
uit de
show

Én zoals ieder jaar zullen er ook voor weer enkele
gemotoriseerde, spectaculaire en leuke
bezienswaardigheden te zien zijn. Die activiteit is op
het veld tegenover de hal van Peelen, naast
Zandoerleseweg 22.

Verder zijn er leuke dingen zoals:
- Zéér grote snuffelmarkt
- Leuke veldactiviteiten
- Loterij met écht leuke prijzen
- Grote feesttent met supergezellige (live muziek)
- Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor
de kinderen
- Ook de Koers van Oers is weer vertegenwoordigd
met de tradionele boekenmarkt.
Naast talloze boeken zijn er ook LP’s en CD’s te
vinden.

Snuffelmarkt
Hier willen we spullen verkopen
die ons ter beschikking worden
gesteld. Als je nog bruikbare
spullen hebt, neem dan 2 weken
voorafgaand aan de braderie
contact op met Joep van Rooij
(040-2053206). Dit jaar geven
we u de mogelijkheid om
ingeleverde voorwerpen voor de
braderie die niet verkocht zijn
aan het eind van de dag op te
halen door degene die het heeft
aangeleverd.

Overpeinzingen

Lente.

De buit is binnen

Verkeersomleiding en overlast
De braderie wordt gehouden aan de
Zandoerleseweg, vanaf de Rabobank tot aan de
nieuwe rotonde. Dit veroorzaakt enige overlast voor
de bewoners aan de Zandoerleseweg en voor het
verkeer. Het marktterrein (Zandoerleseweg) wordt
zondag 7 april vanaf 6.00 uur tot 19.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken
u voor de medewerking.
Dankzij uw hulp is het Tiener Comité Oerle ieder
jaar weer in staat deze braderie te organiseren
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan
de tieners van Oers.
TCO biedt de Oerse tieners al meer dan 10 jaar een
gevarieerd activiteitenprogramma aan waarmee het
verantwoordelijkheidsgevoel en hun
gemeenschapszin wordt versterkt. Mocht u nog
vragen hebben, neem dan gerust contact op
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie
Adrienne van de Vorst
Tel: 040-2053265

Ze zit daar en denkt aan lang vervlogen dagen.
Dagen toen alles nog heel anders was.
Toen de lente nog echt lente was, omdat dan de
beesten weer naar buiten gingen. Omdat dan het
gras weer ging groeien, de bomen en struiken
groener werden en overal bolletjes uit de grond
kwamen.
De tijd, dat de wereld weer echt tot leven kwam en
de breiwerkjes, die in de winterdagen dicht bij haar
in de buurt hadden gelegen, werden of snel
afgemaakt of gewoon maar opgeborgen voor
minder mooie dagen.
De lente bracht immers andere karweitjes met zich
mee en dat betekende ook vaker buiten bezig zijn.
Ja ze hield er van om buiten bezig te zijn, maar nu
… nu haar knoken ouder werden, ging het haar
allemaal niet meer zo eenvoudig af.
Karweitjes waar ze vroeger haar hand niet voor om
draaide, kosten haar nu echt moeite en ze is dan
ook maar wat blij, dat ze tegenwoordig hulp krijgt
van iemand die dat soort karweitjes veel en veel
beter kan dan zij. De tuin waarin ze zo vaak aan het
werk was geweest, ligt al ver van haar vandaan en
het balkonnetje dat ze nu bij de hand heeft zal nooit
haar tuin kunnen vervangen.
Nee, het is helaas maar al te duidelijk dat zij niet
meer in de lente van haar leven zit.
Maar ach, ze denkt er nog zo graag aan terug.
Aan die dagen van lang geleden …
Die dagen, dat de maand maart nog zo’n belangrijke
betekenis voor haar had. Omdat de maand maart nu
eenmaal de maand was waarin zijzelf als jonge bruid
aan de arm van haar bruidegom een nieuw leven
tegemoet gegaan was.
Een leven ver van het ouderlijk huis maar … met de
liefde van haar leven.
Zo veel jaren hebben ze samen gedeeld.
Maar deze lente zal zij weer, net al nu al een aantal
vorige lentes, alleen binnenstappen.
Met altijd in haar achterhoofd de gedachte aan die
lentes van toen en heel misschien wel met de stille
hoop dat die tijd van toen ooit terug zou kunnen
keren. Terwijl ze weet dat zoiets natuurlijk helemaal
niet kan, maar het lente brengt nu eenmaal
gevoelens omhoog waar een mens geen
zeggenschap over heeft.
Bij lente hoort immers nieuw leven, nieuw geluk,
nieuwe mogelijkheden.
En daarom blijft ze hopen dat er ooit weer een lente
zal komen waarop ze zich zal voelen als toen … lang
geleden … toen de lente voor haar nog echt lente
was.
Thea.
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Zang en danstalent

Zang en danstalent gezocht voor
Nederpop 2014!
Fanfare Sint Willibrordus uit Wintelre en Harmonie
St. Cecilia uit Oerle hebben opnieuw de handen in
elkaar geslagen voor een nieuw, spectaculair
evenement: Nederpop 2014
Vijf jaar geleden, tijdens het 100-jarig bestaan van
de Rabobank Oerle/Wintelre was het de eerste keer
dat beide korpsen samen een groot project
aangingen:
Het Eurovisie Songfestival.
Dit werd een geweldig succes, waaraan iedereen
nog mooie herinneringen heeft. Niet in de minste
plaats omdat de hele show werd uitgevoerd voor en
door eigen dorpsgenoten.
Een soortgelijk evenement gaat weer plaatsvinden
en wel in April 2014 met als hoofdthema: Nederpop!
Een bonte mix van liedjes van Nederlandse bodem:
smartlappen, rock en popnummers, ballades,
liefdesliedjes en…en …en …
In het Nederlands, in dialect of in het Engels. Alle
bekende krakers van de laatste 50 jaar kunnen
voorbij komen.
Alle inwoners kunnen door het insturen van hun
persoonlijke Top 10 lijst bepalen welke hits er in de
Nederpop TOP 30 terecht gaan komen.
Deze zullen dan in een avondvullend programma
aan de bezoekers gepresenteerd worden. Meer
informatie daarover volgt op een later moment.
Voor dit spektakel nodigen we alle zang- en
danstalenten uit zich aan te melden voor de
audities. We zijn op zoek naar alle verborgen en
bekende talenten die onze beide dorpen herbergen.

Onder begeleiding van een zangcoach en/of
choreograaf word je ondersteund en klaargestoomd
voor deze spetterende avonden. Uiteraard begeleid
door beide muziekkorpsen. De inschrijving staat
open voor alle inwoners van Oerle en Wintelre en al
diegene die een directe connectie hebben met de
beide dorpen.
Graag ontvangen we uw inschrijving op het
volgende e-mail adres: auditie@nederpop2014.nl
Stuur bij uw aanmelding uw gegevens, een foto en
een korte motivatie mee. Wij nemen dan contact
met u op.
Laten we er weer een mooi en gezellig feest van
maken. Voor, door en met iedereen uit beide
dorpen!
Namens Fanfare Sint Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia,
Werkgroep Nederpop

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

Blijf er niet langer mee lopen!
Wat heeft u tenslotte te verliezen?
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,
maar een op resultaat gerichte aanpak!

Mijn behandelingen worden veelal
vergoed door uw zorgverzekeraar.
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl)

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

Zorgt u voor iemand in uw omgeving?
Daarvoor is nu een handig hulpmiddel!
Vorige maand was het 4 jaar geleden dat mijn
moeder stierf. Ze werd bijna 81 jaar. Na de dood
van mijn vader, 8 jaar eerder, woonde ze alleen in
een kleine seniorenwoning. Ze hechtte veel waarde
aan zelfstandig blijven wonen, hoewel dat niet
gemakkelijk was. Ze was invalide en in haar huisje
liep ze met krukken. Als ze ergens naartoe moest
ging de rolstoel mee. Samen met mijn broer,
zussen, mijn vrouw, schoonzus, zwagers, neef en
nichtjes zorgden we ervoor dat ze die
zelfstandigheid tot het eind kon volhouden.
Natuurlijk met de hulp van thuiszorg, Swove en
maaltijden van Zuidzorg. We maakten een rooster
en iedere dag kwam een van ons bij haar op bezoek.
We deden bij toerbeurt de boodschappen en mijn
oudste zus deed de was. Op tafel lag een schrift
waarin we notities maakten: ‘Wie kan er volgende
week mee naar de specialist in het ziekenhuis?’ ‘Wie
brengt haar naar de verjaardag van tante Miek in
Den Bosch en wie kan haar aan het einde van de
middag weer ophalen?’ ’Wij zijn een weekje op
vakantie, kan iemand mijn bezoek van dinsdag
overnemen?’. En zo nog heel veel meer dingen.
Buiten het schrift dat op tafel lag was er ook veel
telefoonverkeer tussen al die mantelzorgers. De
meeste van hen waren overigens helemaal niet
bekend met de term ‘mantelzorg’, zoiets doe je
gewoon. Het was een hele klus, maar gelukkig
waren we met veel mensen. Het vergde buiten het
‘werk’ ook veel communicatie en overleg onderling.

We zijn nu jaren verder en de digitale wereld is niet
meer weg te denken. Ook niet in de mantelzorg.
Speciaal daarvoor is ‘Zorgsite’ ontwikkeld. Het is een
handig digitaal hulmiddel dat het schrift op tafel en
veel telefoonverkeer vervangt.
Je kunt er bezoek- en zorgroosters in kwijt en alleen
alle betrokkenen kunnen er bij. Het wordt door de
gemeente Veldhoven gratis ter beschikking gesteld
en het is niet moeilijk of ingewikkeld. Bovendien
scheelt het een hoop tijd en geregel. Iedereen die
met familieleden en vrienden zorg en/of
huishoudelijke taken voor zichzelf of een ander
afstemt, kan dit nu regelen via een eigen en
persoonlijke Zorgsite.
Zorgsite heeft een aantal praktische hulpmiddelen
zoals groepsmail, sms en forum. Je kunt er ook het
laatste nieuws op kwijt. Bovendien heeft het een
slimme agenda voor de hele groep. En nogmaals,
het werkt heel eenvoudig! Je kunt gemakkelijk zelf
een zorgsite maken.

Kijk daarvoor op http://veldhoven.Zorgsite.nl
Het wijst echt zichzelf!
Veel succes!
Harry van der Zanden
Werkgroep ‘Zorg in het dorp’
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Boergondisch Oers in Rosso

Het thema voor 2013 is bekend: Boergondisch Oers
in Rosso! Het wordt dit jaar een rood festijn. Binnen
dit thema vieren we op vrijdagavond de Nacht van
de Liefde en op zaterdag de Dag van de Lach. Zorg
dat je 7 en 8 juni reserveert in je agenda. Dress
code: Rood.

We starten voor de kinderen op zaterdagmiddag met
spelletjes geheel in het teken van de Lach.
Ons creatieve team stelt voor de onder- en
bovenbouw een superleuk programma samen.
Ook voor de kids is de dress code… Rood!
BBQ en Volleybal
Na de spelletjes op de kindermiddag gaat heel Oers
weer gezellig met elkaar eten. Aansluitend start het
prestigieuze volleybaltoernooi. Dus stel je team
samen, schrijf je in en ga in trainingskamp om de
felbegeerde wisselschaal te winnen.

Vrijdagavond 7 juni: Nacht van de Liefde
Boergondisch Oers in Rosso presenteert dit jaar op
vrijdagavond de Nacht van de Liefde. Midden in Oers
slaan we traditiegetrouw onze tent weer op. Het
belooft een zinderende avond te worden in een
robijnrode ambiance. We zoeken natuurlijk weer
Oerse artiesten! Zij zullen de Liefde bezingen als
nooit tevoren. We hopen ook op spectaculaire dansacts.
Love hits of tranentrekkers, het onderwerp is dit jaar
de Liefde. Oerse sterren kunnen zich aanmelden bij
een van de leden van Boergondisch Oers of via de
site www.boergondischoers.nl. Mocht je hulp nodig
hebben bij je muziekkeuze neem dan contact op
met Ger of Wil.

Boergondisch Oers in Rosso 2013
Vrijdagavond 7 juni: Nacht van de Liefde
Zaterdag 8 juni: Dag van de Lach, Kinderspelletjes,
BBQ, Volleybaltoernooi
Locatie: Terrein naast de basisschool
Dress code: Rood
Met het inschrijfformulier kun je jezelf aanmelden
voor dit prachtige dorpsfeest. Je kunt natuurlijk ook
digitaal inschrijven www.boergondischoers.nl. Ook
alle vrijwilligers die graag helpen kunnen dat op het
formulier kenbaar maken. Want vooral dankzij de
tomeloze inzet van veel vrijwilligers is Boergondisch
Oers ieder jaar weer een succes!
Met Boergondische groet,

Zaterdag 8 juni: Dag van de Lach!
Op zaterdag borduurt Boergondisch Oers in Rosso
verder in het rood… Na een heerlijke nacht vol liefde
beginnen we de Dag van de Lach.

Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl

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

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 2, februari 1969.

Cursus Plezier op school voor
aanstaande brugklassers
Kinderen die veel gepest worden of problemen
hebben in het omgaan met andere kinderen, zien er
vaak tegenop om naar het voortgezet onderwijs te
gaan. Om deze kinderen te helpen bij het maken
van een nieuwe start organiseert de GGD BrabantZuidoost ook dit jaar weer de tweedaagse
zomercursus Plezier op school. De cursus vindt
plaats in de laatste week van de zomervakantie,
vlak voordat de kinderen naar de nieuwe school
gaan. De GGD werkt hierin samen met GGZ Oost
Brabant, GGZ Eindhoven, OCGH Advies en Welzijn
Eindhoven.
Voor wie?
Plezier op school is bedoeld voor kinderen die op de
basisschool gepest worden, of die problemen hebben
in het omgaan met andere kinderen. Deze kinderen
zien vaak erg op tegen de overgang naar het
voortgezet onderwijs.
Plezier op school helpt aanstaande brugklassers om
met meer plezier en zelfvertrouwen naar het
voortgezet onderwijs te gaan. In de cursus ervaren
de kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen
met dit soort problemen. Op speelse wijze leren ze
bijvoorbeeld hoe ze contact kunnen leggen met
andere kinderen, maar ook hoe ze kunnen opkomen
voor zichzelf en hoe ze om kunnen gaan met plagen
of pesten.
Wanneer?
Plezier op school wordt gegeven in de laatste week
van de zomervakantie (week 33) en duurt twee
dagen. Om ieder kind voldoende aandacht te geven,
kunnen maximaal 10 kinderen per groep deelnemen.

De laatste weken heeft er nogal wat sneeuw
gelegen. Veel mensen hadden er last van, bijzonder
erg was het toen er ook nog ijzel de wegen extra
glad kwam maken. Ook erg was dit winterweer voor
de vogels, die immers geen voedsel konden vinden.
Cristien maakte hier een opstelletje over.
Je moet goed zijn voor vogels. Vooral in de winter.
Maak een huisje voor de vogels en een
voederplankje. Met vogelvoer of broodkruimels erop.
En een bakje water erbij. Zorg er voor dat de
vogeltjes niet in het water bevriezen! Je pakt het
bakje met ,t water er in. En leg een steen in het
bakje. Zodat ze er niet in kunnen kruipen. Want het
is ook zo koud in de winter. Zo gaan veel vogels
dood van de kou. Er is niet veel eten in de winter
voor de vogels. Er gaan ook veel vogels naar warme
landen. De ooievaars en de zwaluwen en nog veel
meer vogels gaan naar de warme landen.

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761

Informatie en aanmelding
De GGD voert deze cursus als partner in het
Centrum voor Jeugd en Gezin uit voor een aantal
gemeenten in de regio Zuidoost- Brabant. Daarom
kunnen niet alle kinderen deelnemen aan de
zomercursus.
Wilt u weten of uw kind mee kan doen of wilt u meer
weten over de cursus, neem dan contact op met de
GGD Brabant- Zuidoost, secretariaat
Jeugdgezondheidszorg. Telefoon: 088 0031 390 of
per mail Secretariaatjeugdgezondheidszorg@ggdbzo.nl.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de
website van de GGD: www.ggdbzo.nl/ouders/pesten
De GGD Brabant- Zuidoost: partner Centrum voor
Jeugd en Gezin
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4000 jaar Oerle (deel 9)
Aspecten uit de geschiedenis van Oerle
beschreven in 10 korte opstellen
Door Jacq. Bijnen

Waarom Oerle nooit een echte stad
werd Oerles onvoltooide
Oerle was vroeger een plaats van betekenis, maar
qua oppervlak kon het dorp niet groot genoemd
worden. Oerle was eens een vrijheid, begiftigd met
privileges, zoals vrijdom van tol: een privilege,
waarbij het voorrecht gold vrijgesteld te zijn van
betaling voor vrije doortocht bij het vervoer van
koopmanschappen. Mede hierdoor en door zijn
geografisch gunstige ligging had Oerle een
aanzienlijk voordeel van het passerend vervoer dat
deze plaats over de verkeersbanen (Antwerpsebaan,
Bosschebaan) aandeed. Tevens was Oerle het
centrum voor recht over zeven dorpen, en de
vergaderplaats voor de afgevaardigden van de
plaatselijke besturen uit het kwartier de Kempen,
waardoor Oerle door sommigen gezien werd als
hoofdplaats van de Kempen (en door zijn week- en
jaarmarkten was Oerle ooit een regionaal
economisch centrum). Eveneens was er de
administratie ondergebracht van de dorpen die
gerechtigd waren in de ’Grote Aard van Oerle’,
alsook de hertogelijke financiële administratie van
Kempenland (de meierij van Oerle genoemd).
Ondanks het feit te zijn begiftigd met voorrechten
die kenmerkend zijn voor een stad, zoals het bezit
van een markt en een eigen rechtspraak, is het
stadswordingsproces nooit echt op gang gekomen.
Als voornaamste reden dat de vrijheid Oerle geen
stad is geworden, zoals die mogelijkerwijs de hertog
voor ogen stond, lijkt de voortdurende oorlog met
Gelre, die zich vanaf 1386 vrijwel steeds met
tussenpozen voltrok in de Meierij, gepaard gaande
met verwoestingen, plunderingen, brandschattingen en foerageleveringen. De faam van
Oerle, te weten vrijheid en bestuurlijk-rechterlijk
centrum voor omliggende dorpen, werkte als een
magneet op de troepenverplaatsingen, zodat Oerle
vaak in de frontlinie van de schermutselingen lag
met steeds terugkerende verwoestingen/
plunderingen van have en goed en disproportionele

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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geldelijke heffingen. Omstreeks 1438 was de opgave
van het aantal huizen voor Oerle 102; in 1526 was
dit gedaald tot 80! Oerle was steeds bezig met
herstel en wederopbouw van de geleden schade en
met aflossing van leningen, voortspruitende uit
oorlogscontributies. Reparatie van het beschadigde
en vervallen woningbestand werd bemoeilijkt door
gebrek aan hout. Vanwege armoede en de
voortdurend dreigende onveiligheid trok de
bevolking naar elders, waardoor de noodzakelijke
groei van het inwonersaantal voor een gunstige
ontwikkeling tot stad (voor ambacht, handel en
bestuur) niet werd bereikt. Ter compensatie van en
als tegemoetkoming aan de goede en getrouwe
diensten die de inwoners van de vrijheid en
dingbank van Oerle hadden verleend, had de
Brabantse hertog Filips I op 5 september 1505 het
octrooi verleend om allerlei soorten wassend hout en
bomen te planten en de opbrengst daarvan te
gebruiken voor stook- en timmerhout. De
consequentie van de opsplitsing van de schepenbank
van Oerle in 1560 (zie opstel 8), waardoor alleen
Meerveldhoven met Oerle bleef verenigd, was dat
het belang van Oerle voor de omliggende dorpen als
centrum van recht en bestuur kwam te vervallen,
met bijkomend verlies aan status en een
bezoekersterugloop aan de marktdagen op
Zandoerle. Bij deze (voornamelijk jaar-)markten
ontbrak het aan plannen voor een structurele groei
en verhoging van de aantrekkingskracht. Het bleven
buurtmarkten zonder aanvoer van goederen uit
lokale nijverheid en ambacht.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
Gezicht op het marktveld van Zandoerle: eens
bedrijvig middelpunt van kooplieden, handelaren
en reizigers. Reeds in de 14e eeuw werden hier
week- en jaarmarkten gehouden.
In 1568 brak een vrijheidsoorlog uit tegen de
Spaanse overheersers. Het grondgebied van het
tegenwoordige Brabant -met ’s-Hertogenbosch als
hoofdstad- vormde tachtig jaar lang een strijdtoneel.
In deze periode werd Oerle driemaal door krijgsvolk
geplunderd en verloor het meer dan honderd (!)
huizen door brandstichtingen. In feite is Oerle deze
rampen nooit meer te boven gekomen.
J.B. Gramaye schreef in 1610: Je had het vroeger
moeten zien voor de oorlogen, dan zou je Oerle niet
terug kennen, in de oorlog zijn na 1582 bij drie
plunderingen meer dan honderd huizen verwoest.¹)
Deze aanhoudende oorlogshandelingen hadden tot
gevolg dat er geen enkele vorm van ontwikkeling
kon plaatsvinden. Het verval van de markten had tot
gevolg dat een in 1650 ingediend verzoek om hand
having van het privilege tot vrijstelling van het
betalen van tol op de in-, door- en uitvoer van
goederen niet meer verleend werd. In 1693 wordt
Oerle omschreven als een schrael en desolaet
dorpken, dat door de steeds terugkerende
legeringen en brandschattingen zulke grote schade
had geleden dat de daaruit voortvloeiende
schuldenlast met de omtrent 100 gezinnen niet was
op te brengen. In feite bleef deze toestand
voortduren; zo lezen we in de archiefstukken uit
1760 dat vele akkers onbewerkt bleven liggen en
gratis konden worden overgenomen door een
nieuwe eigenaar, die soms zelfs vrijstelling van
belasting in het vooruitzicht werd gesteld.

In 1794 gaf Caspar van Breugel een gedetailleerd
beeld van de bedrijvigheid en van de economische
activiteiten die in de diverse dorpen van de Meijerij
plaatsvonden. Voor Oerle noteerde hij dit dorp is
niet geschikt voor de koophandel en deze wordt er
ook niet gedreven als alleen een weinig vee; en,
door een verbetering van wegen buiten Oerle is de
passage van vervoerskarren sterk verminderd met
als gevolg een nadelig effect voor de economische
ontwikkeling.) Door de aanwezigheid van schrale en
zanderige grond, en door het gebrek aan
meststoffen (omdat de arme inwoners niet genoeg
vee konden houden en te weinig hooiland hadden),
was de levensstandaard gering. Volgens een telling
uit 1736 bedroeg het aantal huizen 133 stuks; in
1791 was dit aantal afgenomen tot 122 (waarbij
9 woningen leeg stonden).
Oerle bleef een plattelandsgemeenschap, die voor
haar inkomen vrijwel uitsluitend afhankelijk was van
de landbouw met kleinschalig veebedrijf (schapen),
en mede doordat de oude privileges hun ’gewicht’
voor Oerle verloren, ontwikkelde er zich geen
gedifferentieerde nijverheid of beroepenstructuur;
tevens ontbrak het aan een dichte bebouwing. In
zijn ontwikkeling kon Oerle zich niet onderscheiden
van het platteland: zijn beroepsbevolking bestond
voornamelijk uit plattelandsboeren, waarvan ruim de
helft als min-, onvermogend of zelfs arm
geregistreerd stond.
1) Gramaye, J.B., Taxandria; in qua Antiquitates et decora
Regionum … enz, 1601 Bruxellae, p. 100.
2) Breugel van, C., 1794. Beschreeve staat van de
Meijerije, in: Historia agriculturae, 1965 Groningen,
p. 260-264.
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Fysiotherapie in Oerle
De juiste sfeer voor elke gelegenheid!
De werkgroep ‘Zorg in het Dorp’ is blij dat vanaf
maandag 1 april 2013 de maatschap Fysiotherapie
Heikant zal starten met een dependance in Oerle.
Het is een wens van veel Oerlenaren om de 1e lijns
zorg terug in het dorp, dicht bij de mensen te
krijgen. Dat is al gelukt met de wijkzuster en nu dus
ook met fysiotherapie. Maatschap fysiotherapie
Heikant behandelt al veel Oerlenaren en zij hebben
contact gezocht met de werkgroep zodra de wens
om ‘zorg in het dorp’ hen ter ore kwam. Daaruit is
het idee voor een dependance geboren.
De dependance is gevestigd in het jeugdhonk van
d’Ouw School aan de Oude Kerkstraat 18. Een mooie
grote ruimte, rustig gelegen in het achterste deel
van d ‘Ouw School, goed toegankelijk en met
parkeerruimte naast de deur. De afspraken voor
fysiotherapie lopen via de balie fysiotherapie van
Gezondheidscentrum Heikant.
Voorlopig zal de dependance worden bemand door
Michiel Knibbe en Martin van Dam.

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

Verder heeft hij veel ervaring met de behandeling
van orthopedische klachten o.a. nieuwe knieën en
heupen (volgens Cyriax) en revalidatie.
Martin woont 15 jaar in Oerle, is getrouwd en heeft
4 kinderen. Hij is regelmatig te zien bij de Korrel of
hardlopend door het dorp. Hij is fysiotherapeut sinds
1978, niet gespecialiseerd, maar breed
georiënteerd, (COPD, schouder, ontspanning,
hartrevalidatie, nieuwe knieën en heupen) een echte
allrounder. Ook staat hij ingeschreven bij het
Parkinsonnet.
Achter hen staat in de Heikant een team van
fysiotherapeuten, gespecialiseerd op vele
vakgebieden zoals manuele therapie,
kinderfysiotherapie en psychosomatische
fysiotherapie.
Op de website http://www.heikant.nl/fysiotherapie
kunt u hierover meer lezen.

Michiel Knibbe

Martin van Dam

Michiel woont in Venhorst, dat valt onder Boekel.
Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en al 21 jaar
ervaring binnen de fysiotherapie. Zijn passie ligt bij
(top)sport en revalidatie. Zo was hij jarenlang
fysiotherapeut en krachttrainer van de Oranje
Jeugdteams van de NeVoBO (Nederlandse Volleybal
Bond).
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Praktische informatie:
Fysiotherapie Heikant/Oerle
Oude kerstraat 18, Oerle
Tel: 2539665
(Vermeld a.u.b. dat u een afspraak wilt in Oerle.)
http://www.heikant.nl/fysiotherapie
Voorlopige planning aanwezigheid:
Michiel: dinsdag en vrijdag
Martin: woensdagochtend en vrijdagmiddag

Dementiepunt

Informatieavond KVB

Informatiepunt Dementie Veldhoven
Mijn man is de laatste tijd erg vergeetachtig. Zou hij
dement worden? Mijn buurvrouw heeft de diagnose
dementie gekregen, wat kan ik doen?
Als u of iemand in uw omgeving met dementie te
maken krijgt of twijfelt of er sprake is van dementie,
komt er veel op u af. U kunt tegen allerlei praktische
problemen aanlopen, maar ook vragen hebben die
best wel moeilijk zijn. Dan is het fijn als er een plek
is waar u terecht kunt.
Het Informatiepunt Dementie in Veldhoven is zo’n
plek. Bij dit Informatiepunt kunt u terecht voor
informatie, praktische tips en hulp.
Wilt u weten welke voorzieningen er zijn in
Veldhoven? Of wilt u misschien even uw verhaal
kwijt? Het Informatiepunt is voor iedereen
toegankelijk: bewoners, maar ook vrijwilligers,
professionals en mantelzorgers zijn van harte
welkom.
Het Informatiepunt is te bereiken:
telefonisch: 06 – 30 18 93 57 en per e-mail:
dementiepuntveldhoven@gmail.com

Informatieavond over Borstkanker
De KVB Oerle organiseert op 15 april 2013 een
informatieavond over Borstkanker. De avond wordt
gehouden in dorpscentrum d’Ouw School.
Het begint om 20.00 uur.
Deze avond is voor iedereen bedoeld, ook voor nietleden. Hanny Stoffelen zal deze avond verzorgen.
Zij gaat ons vertellen over ervaringen rondom
borstkanker. Zij zelf geeft aan dat het een mooie
avond zal worden met informatie over borstkanker,
maar zeker met een positieve inslag. Wij nodigen
jullie dan ook van harte uit om op deze avond
aanwezig te zijn.
Het bestuur KVB Oerle

Het Informatiepunt maakt deel uit van het
‘Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven’.
Partners in dit netwerk zijn: Gemeente Veldhoven,
SWOVE, RSZK, ZuidZorg, Seniorenraad Veldhoven,
Severinus, GGzE en TránsMax/MMC.

Alzheimercafé Eersel

14 maart 2013 Gedragveranderingen bij dementie

“Als je weet hoe het werkt kun je er
beter mee omgaan!”
Een Psycholoog zal ingaan op vragen over
veranderingen bij dementie. Daarbij zal de
psycholoog ingaan op vragen over hoe het leven in
een zorginstelling is, hoe gaat men daar om met
mensen met gedragsveranderingen en problemen.
De meest mensen denken dat dementie vooral te
maken heeft met problemen van het geheugen; er
kunnen echter ook veranderingen optreden in
gedrag, vaardigheden en persoonlijkheid. Welke
veranderingen kunnen zich voordoen en hoe kun je
er het best mee omgaan, is het onderwerp van
gesprek in het Alzheimercafé van donderdag
14 maart 2013 in de Eikenburg in Eersel.

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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Casinoavond voor BIO

De Hinnikers succesvol
De Hinnikers succesvol op
Brabantse Kampioenschappen!

Nieuwjaarsborrel en casinoavond
Zaterdag 19 januari hadden we met de meiden van
de D-E-F onze eigen Nieuwjaarsborrel en
casinoavond. Alle meiden hadden hele mooie kleren
aangedaan en zich netjes opgemaakt. Ze zagen er
ontzettend mooi uit.

Nadat we met z’n allen geproost hadden op het
nieuwe jaar konden we kijken of we in 2013 een
beetje geluk hebben met een casinoavond. Alle
meiden kregen geld waarmee ze de spellen zoals
paardenrace, hoger- lager, roulette, black jack of
yathzee konden spelen. De meiden waren erg
fanatiek en wilde zoveel mogelijk geld winnen. Veel
meiden wonnen al snel veel geld en telde nog maar
even na hoe rijk ze al waren. Met dat geld konden
de meiden lootjes kopen. Met die lootjes hebben
veel meiden een mooie prijs gewonnen tijdens de
loterij.
Een mooie afsluiting van een heel gezellige avond.
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Twee leden van ponyclub De Hinnikers
uit Oerle reden in het weekend van
23 februari in Schijndel zeer succesvol
op de Brabantse Kampioenschappen.
Danique v.d. Heijden reed met haar pony Lucky in
de klasse C-L2 naar een zeer verdienstelijke 2e
plaats, en werd hierdoor reservekampioen van
Brabant. In deze klasse waren 2 startplaatsen te
verdienen voor het Nederlands Kampioenschap van
de KNHS, die dit jaar verreden gaan worden in
Utrecht. Danique is dus afgevaardigd voor dit NK en
ging daar ponyclub De Hinnikers vertegenwoordigen
op zaterdag 9-3-2013.

Ook Sophie Nouwens met haar pony Ferry reed in
de prijzen in de klasse D-B. Zij reed een hele nette
proef en behaalde hiermee een mooie 3e plaats.
Deze klasse wordt niet afgevaardigd naar de NK,
maar deze combinatie beloofd nog veel voor de
toekomst.

Schoolkano De Kempen

Beleef Severinus

Heb jij Lef?
Lijkt het je leuk om eens met een andere sport
kennis te maken? Is voetbal of korfbal niet echt je
ding? Wil je in de zomervakantie de franse rivieren
op? Dan is kanoën echt iets voor jou!
Samen met de Volmolense Kano Club organiseren
wij kanolessen voor kinderen van 9 tot 16 jaar.
Dit voorjaar beginnen we met een nieuwe cursus.
Onder leiding van ervaren instructeurs, zelf actieve
wedstrijdvaarders, worden er 8 lessen gegeven.
Deze lessen vinden plaats op de Dommel bij de
Volmolen in Waalre.
Voor meer informatie kijk eens op onze site;
www.schoolkanodekempen.nl

Open dag 13 en 16 maart
Altijd al eens binnen willen kijken in een dynamische
zorgorganisatie? Dat kan! Severinus opent haar
deuren op:
Woensdag 13 maart 2013 van 9.30 tot 11.30 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur
Ark 9 | Veldhoven | Wijk Akkereind
Zaterdag 16 maart 2013 van 11.00 tot 16.00 uur
Wilgeman 1 | Veldhoven | Wijk De Berkt
Maak kennis met enthousiaste cliënten, betrokken
medewerkers en de bijzondere organisatie
Severinus. Ontdek de mogelijkheden op het gebied
van woon- en dagbestedingszorg. Ervaar de
snoezelruimte, bezoek onze informatiestands en
neem een kijkje in een woonhuis en bij de
dagbesteding. Ook SWOVE is aanwezig om
informatie te geven over onze samenwerking m.b.t.
ouderenzorg. Beleef kleurrijk Severinus.
Tot dan!

Open dag modelspoorclub

In het kader van de landelijke modelspoor
promotiedagen op 23 en 24 Maart a.s., houdt de
Modelspoorclub Oost Brabant “open dagen” in het
clublokaal, gelegen aan de Pastoor van
Leeuwenstraat 23 te Helmond (zij-ingang links aan
de Dasstraat).
De toegang is gratis en het clubgebouw is beide
dagen geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Tijdens de “open dagen” kunt u naast de bestaande
tentoonstellingsbanen onze banen in aanbouw
bekijken. De baan "Trioduorama" is al in een ver
gevorderd stadium en van de baan "Turf" (over het
turfsteken in de Peel) zijn al delen in aanbouw
genomen.
De leden van de vereniging geven u graag nadere
tekst en uitleg over onze bestaande en nieuwe
banen, de modelspoorhobby en de mogelijkheden
voor nieuwe leden om mee te bouwen.
Kinderen mogen op speciale banen zelf de treinen
besturen. Ook worden er demonstraties gegeven
van de diverse technieken die bij het bouwen van
modelspoorbanen te pas komen en zijn er video- en
diapresentaties te zien.
Zie ook http://www.modelspoorcluboostbrabant.nl
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TCO Fotoshoot

Vrijdag 15 februari was een hele gezellige dag. We
kregen een make-over en gingen cupcakes maken .
Toen we binnen kwamen bij de studio voelden we
ons al meteen thuis toen we alle make-up zagen
liggen. Voor onze haren werden gedaan moesten we
eerst wachten in een gezellige kamer waar de
meiden die al klaar waren met hun foto’s zaten
cupcakes te maken. Als je aan de beurt was gingen
de hairstylisten onze haren doen. Je mocht helemaal
zelf kiezen wat er in je haar kwam en wat ze er mee
mochten gaan doen. Je kon kiezen uit krullen stijlen
en nog veel meer ! Als je haren klaar waren ging je
naar de make-up toe. Daar hadden ze natuurlijk
heel veel keus dus je kon bijna niet kiezen. Ze
hadden alle kleuren oogschaduw en ook werd er
foundation op je gezicht gedaan. Als dat allemaal
klaar was ging je naar de fotograaf. Je moest elke
keer op een andere manier gaan staan zodat de
foto’s er nog mooier opstonden. Als de foto’s waren
gemaakt ging je cupcakes maken. Je mocht zelf
kiezen hoe je hem kon versieren maar ze hadden
ook leuke voorbeeldjes om na te maken. Je mocht
3 cupcakes versieren en die kreeg je mee. We
hadden een superleuke middag gehad en de
foto’s zijn heel leuk geworden!
Laura Aelberts
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TCO Duiken

Op vrijdag 15 februari zijn we met het tco wezen
duiken bij de tongelreep.
Het was heel leuk. In het begin kregen we
instructies van wat we wel en niet moesten doen.
Daarna reden we met auto's naar de tongelreep.
bij het duiken had je drie onderdelen:
De eerste was helmduiken.
Bij dat onderdeel kreeg je een enorme helm op je
hoofd en kon je onderwater op de bodem lopen.
Het tweede onderdeel was met een luchtfles duiken.
dat was echt een heel leuk om te doen.
Het derde onderdeel was onderwaterhockey. dat
vond ik ook heel leuk maar dat is denk ik
omdat we gewonnen hadden. Toen we klaar waren
met duiken mochten we nog vrij zwemmen in het
recreatiebad. Het was echt een top dag en het
helmduiken vond ik het leukst.
het is een heel bijzondere ervaring.
groetjes Sven

Nieuws van de brugklassers
Hoe ervaren ze de overgang naar de
middelbare school.
Hoi. Ik zit op het sondervick college op het vwo.
De overgang van basisschool naar middelbare school
is aan de ene kant best zwaar aan de andere heel
erg leuk je leert nieuwe kinderen kennen en nieuwe
docenten. Ook leer je nieuwe vrienden maken en je
krijgt een mentor voor de rest van het jaar. Deze
helpt je met problemen en anderen dingen die mee
of tegenvallen. Verder krijg je ook een hoop vakken
waar je op de basisschool niet uitgebreid kreeg zoals
waarschijnlijk muziek, handvaardigheid, techniek,
tekenen en een heleboel anderen vakken. Ik vind de
middelbare school een stuk leuker ook al mis ik onze
groep van de basisschool wel. Verder heb ik nog
goed contact met vrienden en vriendinnen van de
basisschool. De middelbare school is erg leuk.
Groetjes Bram van der Velden
Na 8 jaar basisschool Oerle werd het tijd voor wat
anders. Ik heb gekozen voor het Sondervick college
en zit daar als enigste uit Oerle in de klas havo/vwo.
Het was een grote stap, maar ik heb het vanaf dag 1
heel goed naar mijn zin, heb nieuwe vrienden
gemaakt en we hebben ook een erg leuke klas.
Wel is het heel hard werken, erg veel huiswerk en
moeilijke proefwerken. Maar doordat je zo hard
moet werken kijk je wel extra uit naar vakanties en
daar geniet je dan ook extra van. Jammer dat de
eerst volgende vakantie pas over 7 weken is.
Ik vind de middelbare wel leuker dan de basisschool.
Groeten Glenn van Kaathoven
Hallo allemaal. Samen met nog 5 klasgenoten uit
groep 8 zit ik in de vwo brugklas van het Sondervick
college. Ik vind het wel leuk op school, want we
hebben een leuke klas. Maar het is ineens wel een
hele grote stap om van zo’n kleine basisschool naar
zo’n hele grote school te gaan. Het is ook iets harder
werken dan op de basisschool, want je krijgt elke
dag huiswerk voor elk vak en bijna elke week heb je
wel een paar schriftelijke overhoringen en
proefwerken waar je ook voor moet leren. Maar we
doen naast het leren ook leuke dingen zoals
zwemmen, schaatsen en surprise met onze klas.
Groetjes Noortje Sanders

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
Hallo allemaal,
Ik zit sinds ongeveer een half jaar op het Sondervick
College. Ik doe het VWO en we zitten met z’n zessen
uit de oude basischool klas (Bram, Willem, Eveline,
Sophie en Noortje). Dat is erg gezellig. Het is de
eerste paar weken wel even wennen. Vooral waar je
heen moet, maar ook dat je steeds andere
leerkrachten hebt. Je zit in twee verschillende
gebouwen. VMBO zit in het F gebouw, MAVO in het E
gebouw net als HAVO/VWO leerlingen. Over de
leerlingen van HAVO/VWO is vaak wat verwarring
want die horen eigenlijk in het A gebouw maar dat
zit vol. Het Sondervick College heeft daarom
besloten dat alle eerste en tweede jaars van
HAVO/VWO in het E en D gebouw zitten. Maar het
tweetalig onderwijs zal wel gewoon in de A gebouw
zitten. In het D gebouw/hoofdgebouw worden de
vakken zoals muziek, handvaardigheid, techniek en
drama gegeven. Daar krijgt iedereen dus les. Ook in
de gebouwen C en B komt iedereen, daar wordt
namelijk gym gegeven.
Het huiswerk valt best wel mee. Natuurlijk moet je
er wel voor werken maar de leerkrachten houden
echt wel rekening met je. Je hebt nog best wel wat
tijd voor jezelf na school om bijvoorbeeld te gaan
trainen of naar muziekles te gaan. Het Sondervick
College organiseert ook andere activiteiten, op het
begin om elkaar beter te leren kennen maar later
ook voor het plezier. Zo wordt er bijvoorbeeld een
zwemdag gehouden in de Tongelreep voor
HAVO/VWO leerlingen. Voor de VMBO leerlingen
werd er een survivaldag georganiseerd.
Ik wens alle nieuwe leerlingen op het
Sondervick College veel plezier.
Groetjes Meral de Jong
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Hoe is het in de brugklas?
De overgang tussen een kleine basisschool en een
grote middelbare school is niet zo heel groot.
Maar je hebt wel andere lessen. Je ziet nieuwe
kinderen. Je krijgt een rooster waar opstaat wat je
moet doen of naar welke les je moet. Ook moet je in
de brugklas leren om iedere dag na school huiswerk
te maken en voor proefwerken te leren. Dit kan in
een bepaalde periode heel veel zijn, maar sommige
periodes heb je ook bijna geen proefwerken. Het is
ook wel heel leuk op zo’n grote school, want je leert
weer meer mensen kennen.
Groetjes Niels Dirks
Hoi,
Ik ben Willem van der Mierden en ik ben dit jaar
begonnen op het Sondervick. Ik doe VWO en het
gaat goed met leren. Mijn klas is VW1F en er zitten
veel kinderen uit Oerle bij.
Ook met de andere kinderen ben ik goed bevriend.
Maar met de kinderen van onze oude groep 8 ga ik
nog veel om. Op het begin was het nog even
wennen, de wisseling van lokalen en voor elk vak
weer een andere leraar of lerares. Nu ken ik overal
goed de weg.
Het huiswerk is best veel maar het gaat goed.
We hebben een fijn lesrooster, soms valt er een les
uit en dan kan je even relaxen in het OLC.
( Het open leer centrum) meestal neemt iemand dan
speelkaarten mee en dan doen we een spelletje.
Je krijgt goed les op het Sondervick en het is heel
gezellig.
Groetjes, Willem

MAKELAARDIJ

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

Op maandag 18 februari is het
Smaakproject van start gegaan.
Het project duurde 3 weken en
alle groepen deden mee. In dit
lesprogramma stond het beleven
van voedsel centraal. Proeven,
ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun
zintuigen verkende kinderen het dagelijkse
eten. Om dit project te kunnen uitvoeren, had
de school heeft een Smaakleskist ontvangen.
Daarin zat lesmateriaal en allerhande
materialen voor het uitvoeren van de proefjes.
De groentewinkel

Planten kweken
(tuinkers)

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

Eten om te
groeien of om
te snoepen.
Het sorteerspel

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Hier nog wat
meer reacties
en foto’s
omtrent de
Smaaklessen

De proef personen
aan het werk.
Boven –van links
naar rechts–: Joep,
Bjorn en Kevin

Tekenin

arit
g van M

Foto hiernaast: links
Ivana en rechts Julia

Zoals je ziet viel het
niet bij iedereen in
de smaak.

Tekening van Joran

Ook werd er in de vorm
van tekeningen aandacht
aan het project besteed.
Hiernaast een tekening
van Quint.
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Uitslag kleur/knutselplaat van Januari 2013;
“Gelukkig Nieuwjaar”
Deze maand woont de winnares op de Berkt, maar
dan wel het hoekje om op de Berkt waar je de
weilanden nog inkijkt. Samen met Marlène ging ik
(Janine, nieuw redactielid) op pad. Om het juiste
adres te vinden moesten we wel even zoeken, maar
het is gelukt. De winnaar Roos Neuman woont op
Berkt nummer 20 en is 8 jaar oud. Roos woont daar
samen met mama Claudia, papa Andreas, grote
broer Lucas van 13 en tweelingbroer Ties.
Toen ze bij buurvrouw Bertha Crooymans (78) was,
heeft ze de kleurplaat
ingekleurd. Mama heeft
die vervolgens naar de
gele brievenbus gebracht.
Roos had de kleurplaat
wel vaker gekleurd, maar
dan bleef de kleurplaat
gewoon op
het aanrecht liggen,
zonder ingeleverd te
worden. Roos en
buurvrouw Bertha zijn
dikke vriendinnen. Ze is
als een soort oma voor
Roos.
Roos zit in groep 4 van de
Berckacker bij jufvrouw
Ivette en Laura, er zitten
in totaal 26 kinderen bij
haar in de klas. Ze heeft
twee hartsvriendinnen op
school Isis en Eva, zij zitten ook bij Roos in de klas.
Laatst met carnaval was Roos verkleed als Spaanse
danseres en er was disco op school en een optocht.
Naast carnaval vieren, is Roos in de vakantie
samen met het hele gezin gaan skiën
in Oostenrijk. Het was het 2e ski-jaar
en ze roetsjt zonder schrik de berg al
af. Ze vindt skiën erg leuk en gaat al
sneller dan haar vader en moeder.
Tijdens zo’n week in een skiklasje krijg
je naast pizza en rösti (wat erg lekker
is) ook gekke dingen zoals broccoli-spruitjes soep te
eten. Van deze soep was ze niet zo gecharmeerd.
Logisch, want het klinkt al een beetje raar. Gewoon
in Nederland eet Roos graag frietjes en
pannenkoeken en dan vooral
kaaspannenkoeken.
Op de vraag of ze al wel een keer eerder een prijs
heeft gewonnen: ja, dat was tijdens tennis bij
Tennis Vereniging De Korrel. Na 2 ½ jaar getennist
te hebben is ze hiermee gestopt, omdat ze 3 keer
per week moet trainen voor hockey, bij Basko (bij
het Sondervick college).
Afgelopen juni 2012 heeft Roos haar communie
gedaan in de St. Jan de Doper kerk te Oerle. In
totaal deden er 10 kinderen de communie waarvan
er 4 uit Oerle kwamen. Daarna heeft ze thuis een
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groot feest gehad en leuke kado’s gekregen.
Natuurlijk was buurvrouw Bertha er ook. Verder
vindt ze het erg leuk om af te spreken met
vriendinnetjes van de tennis uit Oerle.
Zoals al gezegd, heeft Roos een tweelingbroer. Roos
vindt het zelf erg leuk om een tweelingbroer te
hebben. Qua uiterlijk lijken ze niet op elkaar, maar
ze kunnen samen wel fijn spelen en vinden vaak
dezelfde dingen leuk. Maar af en toe elkaar plagen
hoort er ook bij. Broer Lucas mag zo nu en dan wel
eens oppassen op Roos en
haar broer. Dan mogen ze
later naar bed, maar verder
wordt alles net zo gedaan
als anders. Spelen doet ze
niet alleen met Ties en met
vriendinnetjes van de
tennisclub en zo. Nee, ze
hebben namelijk ook een
huisdier waar ze mee kan
spelen. Dat is een hamster
met de naam Joop. Wat
een hele grote naam is voor
het kleine beestje.
Hamsters worden niet veel
ouder dan 1 tot 2 jaar (de
mama van Roos vindt
daarom een hamster wel
een heel geschikt huisdier).
Roos is een echte
knutselaar, freubelaar. Ze
vindt het erg leuk om dingen te maken. Op dit
moment is ze bezig met een pompoen en over
gekke verzamelingen gesproken!? Roos verzamelt
gummen. Ze heeft er al heeeeel
veeeeel. Vaak krijgt ze gummen op
haar verjaardag en soms koopt ze er
een van haar verzamelde geld. Haar
vriendinnen Eva en Isis zijn
medeverzamelaar. Dan kunnen ze de
dubbele gummen ruilen.
Op televisie kijkt Roos graag naar spongebob en
Mr. Bean en ze is fan van Ilse de Lange. Tijdens een
auto rit vindt ze het erg fijn om haar muziek te
horen van Ilse de Lange (zou Roos dan ook heel
hard meezingen!?).
Wat Roos later wil worden weet ze niet, maar
wanneer ze Willem Alexander zou zijn zou ze willen
dat mensen niet vervelend tegen elkaar deden.
(Roos daar ben ik het volledig mee eens).
Na al een hele tijd vragen beantwoordt te hebben
nam Roos haar prijs in ontvangst. Vol enthousiasme
wilde Roos daarna nog even naar buurvrouw Bertha,
de prijs laten zien (de plaats waar de eerste strepen
op de kleurplaat kwamen).

Kleuren en puzzelen
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 1 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 maart 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.
Maart
12

KVO: excursie kringloopwinkel Veldhoven

15

Ophalen groene kliko en plastic

16-17

Stille Omgang te Amsterdam

20

KVO: kaarten/rummikubben

20

KBO: jaarvergadering 14.30u

22
23

TCO: Info-avond Braderie
Ophalen oud papier

24

Postzegelbeurs in d’Ouw School
van 9.30u tot 12.30u
KVO: Paasstukjes maken
Ophalen groene kliko en plastic
Rijver. St. Jan: ophalen oud ijzer

27
29
30
31

SJO: Paaseieren zoeken om 13.00 uur
(voor kinderen t/m groep 4 basisschool)

April

Juni
3
5
7
7+8
10

24
26
30

KVB: Heikant wandeling in Waalre
KVO: fietsen
Ophalen groene kliko en plastic
Boergondisch Oers
Ledenbijeenkomst Rabobank Oerle Wintelre in tent Oerle
KVB: fietstocht KVB/KVO
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

11
19
21
22
22+23
23
23

7
9
10

TCO: Braderie
KVB: Leolux rondleiding in Venlo
KVO: volksdans instuif Oirschot

Juli
5

Ophalen groene kliko en plastic

19

Ophalen groene kliko en plastic

12

Ophalen groene kliko en plastic

27

Ophalen oud papier

15

KVB: Borstkanker informatieavond

24

KVO: excursie kledingzaak v Tilburg in
Nistelrode
Ophalen chemisch afval
8.30 uur - 10.00 uur kerkplein Oerle
KVO: happen en trappen

28 t/m
9 aug

Vakantieprogramma

17

26

Ophalen groene kliko en plastic

27
27
28

Ophalen oud papier
Harmonie: Promsconcert in de Schalm
Postzegelbeurs in d’Ouw School
van 9.30u tot 12.30u

20

Mei
7
10
13
19

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

22

SJO: Pinksterfietstocht; inschrijven tussen
13.00 uur en 14.00 uur.
KVO: afsluitingsavond met high Tea

24

Ophalen groene kliko en plastic

25

Ophalen oud papier

26

Postzegelbeurs in d’Ouw School
van 9.30u tot 12.30u

De volgende kopijdatum is

1 april 2013
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Augustus
2

Ophalen groene kliko en plastic

8 t/m 11
16
24

TCO: Bivak
Ophalen groene kliko en plastic
TCO: Afsluitingsfeest

24

Ophalen oud papier

30

Ophalen groene kliko en plastic

September
2
KVO: Volksdansen
4
KVB: lange fietstocht
4
KVO: Gymmen
11
KVO: openingsavond met lezing door
Remedica
13
Ophalen groene kliko en plastic
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

Meer foto’s zijn te vinden op http://www.oerle.info of op de facebook pagina
van VirtueelPlein Oerle: http://www.facebook.com/VirtueelPleinOerle

