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Kampioenen

Schoolkorfbal Groep 4-5-6 ging er met de 2de prijs vandoor

D7 RKVVO Kampioen
Stan van den Broek, Giel Sanders, Jelle
Vermeij, Lorenze Anwar, Nam nguyen duc Tai, Alex de Weijer,
Kevin Jacobs, Wouter van der Mierden, Mart Silkens, Niels Kelders,
Tom Raaijmakers, Mart van Gassel, Dirk-jan Fleerakkers,
Jurre Jansen, Bryan Box, Hugo de Groot
Trainers Janneke Jansen en Dirk Fleerakkers

Het eerste team behaalde 265 punten in de A2 libre klasse.
Paul Willems, Wim Libregts, Martien Smolders, Henk Bekers,
Rinus Hazenberg (C) en Jan van de Mierden.

F4 RKVVO ongeslagen Kampioen
in 1 seizoen 2 maal kampioen !
Finn Hille, Jef Aarts, Luc Verbeek, Kevin van den Broek,
Sven Steevens, Wesley Jacobs, Aydin Blo, Denzel van Homelen
Robert Schrap en Jeroen Schuur (trainers)

E9 RKVVO Kampioen
Stef van Beers (9 jr) en Jens Reuter (9 jr)

Het tweede team behaalde 273 punten in de B2 libre klasse.
Gerrit Berk, Theo Sanders, Martien van der Wijst, Harrie
Moeskops,Wim Moeskops, Cees de Jong en Martien van Bree (C).

Door dit resultaat gaan beide teams op 16 mei naar het algemeen kampioenschap in d’n Achterom te Reusel.

Alle kampioenen gefeliciteerd met het behaalde resultaat !!

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.

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
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(K)Oers met name(n)
De redactie feliciteert Frans en Mia vd Wildenberg,
Bart Donkers, Gerard Coppens
en Toon Hermens met hun
Koninklijke Onderscheiding.
De redactie van de Koers van Oers
feliciteert Frans en Mia van den Wildenberg
met hun 40 jarig huwelijk. Mia is een van
de correctors van de Koers van Oers.

Activiteiten Harmonie
Pinksterconcert
20 Mei 2013
Wederom komt ook het
Pinksterconcert weer in
beeld. Op een, hopelijk
mooie 2de Pinkster middag, gaat Harmonie
Sint Cecilia samen met Fanfare Sint Willibrordus uit
Wintelre, een mooi buitenconcert verzorgen op de
bekende plaats tussen de bomen van Zittard.

Waar hangen AED’s
Met de AED4.EU app weet je direct waar een AED
hangt. Download de app en installeer hem op je
smartphone. Een AED: daar red je levens mee.
Hangt er een AED in je buurt? Meld hem aan op
http://www.aed4.eu

Kopij aanleveren
Aanleveren kopij voor de Koers van Oers
Voor het aanleveren van de kopij is er een
sluitingsdatum, deze staat ook vermeld in de Koers.
Het gebeurt echter met grote regelmaat dat
artikelen te laat worden aangeleverd. Soms zelfs
pas als de opmaak grotendeels klaar is. Dit is niet de
bedoeling.
De kopijdatum is de uiterste inleverdatum. Als dat
echt niet haalbaar is dan moet voor de uiterste
kopijdatum aangegeven worden dat er nog een
artikel zal komen en aangeven of er foto’s bij
komen. Graag ook aangegeven hoe groot het artikel
ongeveer zal zijn. Dan kunnen de mensen die de
opmaak verzorgen hier al rekening mee houden. Zij
zullen dan ook aangeven of plaatsing nog mogelijk
is.
de Redactie

De juiste sfeer voor elke gelegenheid!
Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur.

Graag tot ziens bij
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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Rouw-ontmoetingsgroep
“Gedeelde smart is halve smart”
Een ervaring die door veel deelnemers van de
Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven gedeeld wordt.
Dinsdag 20 augustus start er weer een nieuwe groep
voor mensen die een geliefde hebben verloren.
Samen met lotgenoten kunt u gedurende
10 bijeenkomsten met elkaar praten over wat het
verlies met u doet, horen hoe anderen daarmee
omgaan en krijgt u handvatten aangereikt.
De bijeenkomsten worden deskundig begeleid en
hebben elk hun eigen thema.
Vanaf nu kunt u zich hiervoor aanmelden bij:
Jeanneke de Bot, tel. 040-253 14 76.

Open repetitie Chant’Oers
Op donderdag 30 mei houdt Chant’Oers, het
gemengd koor van Oerle, een open repetitie in
dorpscentrum d’Ouw School in Oerle.
Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren
en mee te zingen. En misschien is dit koor precies
wat je zoekt! De repetitie begint om 20.00 uur en
duurt tot 22.15 uur.
Voor meer informatie over Chant’Oers kun je ook
terecht op www.chantoers.nl

Zonnebloem –oproepHerhaalde oproep:
Wij zijn dringend op zoek
naar vrijwilligers en met
name naar een
penningmeester.
De Zonnebloem zet zich in voor zieke en
alleenstaande mensen. We bezoeken de gasten thuis
en organiseren gezellige activiteiten.
Het werk is niet erg tijdrovend (gemiddeld 2 uur
per week) We hebben een leuke ploeg van
vrijwilligers die prima samenwerken
maar met een paar enthousiaste mensen erbij
zouden we het werk beter kunnen verdelen.

Groen en Keurig donatie
In de maand juni is weer de jaarlijkse donateurs
rondgang van Bloemenvereniging Groen en Keurig.

Nummereen Proefmaand
Bent u al bekend met het proefmonster van
Nummereen Kinderopvang? Hij representeert de
nieuwe mogelijkheid die er is om de opvang een
maand laagdrempelig uit te proberen.
Ouders die hun kind(eren) aanmelden voor
Duimelot, De Paraplu en/of Clup Hasta la Pasta en
de eerste maand niet tevreden zijn, kunnen de
opvang per direct stopzetten. Zonder opzegtermijn.
En de kosten van die betreffende maand worden dan
ook niet in rekening gebracht! Een soort van nietgoed-geld-terug-garantie dus.
Meer informatie over deze proefmaand is te vinden
op www.nummereen.com. Of neem telefonisch
contact op: 0497-51 78 14.

Voor vragen:
Mieke van den Hurk, tel: 2051462
miekevdhurk@hotmail.com
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De parochie
Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
Weekeinde van 18 + 19 + 20 mei: Pinksteren
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
R. Malaka
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
R. Malaka (Convocamus)
ma 12.00 uur: Eerste H. Communie:
Eucharistieviering met pater Malaka
Weekeinde van 25 + 26 mei:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater
R. Malaka (The Unity)
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater
R. Malaka
Weekeinde van 1 + 2 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J van Doorn (St. Janskoor)
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J van Doorn
Weekeinde van 8 + 9 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J van Doorn
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J van Doorn (Convocamus)
Weekeinde van 15 + 16 juni:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J van Doorn
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pastor
J van Doorn (Convocamus)
Pastor H. Lambertus
Helaas was de mededeling in de vorige Koers over
de pastorale hulp voor de H. Lambertusparochie in
de meimaand een beetje te voorbarig. Dat betekent
dus voor pastor van Doorn nog een hoop extra
vieringen in deze Mariamaand en nog voldoende
assistentie door Pater Malaka. Hopelijk is er spoedig
een definitieve oplossing en kan voor beide heren
weer wat druk van de ketel in deze drukke tijden.

In Memoriam
Op 6 mei overleed Adriaan Tholen op 64 jarige
leeftijd na een moeizame en langdurige ziekte. Sinds
november 1994 was Adriaan penningmeester van de
parochie St. Jan de Doper. Na de fusie in 2004 tot
de parochie H. Drie-eenheid droeg hij dat stokje
graag over, want dat werd hem toch allemaal wat te
ingewikkeld. Nadien werd hij lid van de
Beheercommissie van de St. Jan de Doper, maar
bleef de reguliere financiële administratie daarvan
bijhouden. Hij keek kritisch naar de ingediende
rekeningen, maar betaalde snel uit als de aanvrager
de nota goed kon verantwoorden. Hij zocht de zaken
tot op de bodem uit, keek voor de kerk naar de
voordeligste nutsaanbiedingen, want hij paste goed
op de kleintjes. Tot december 2011 heeft hij de
parochiebijdrage-administratie en de Actie
Kerkbalans nog bijgehouden. Toen werd het werken
met de PC-muis te lastig en hij vond het moeilijk om
afscheid te nemen van de Beheercommissie en de
bijbehorende taken. Daarmee verloor hij ook een
nuttige dagbesteding en de contacten die daarbij
hoorden. Steeds meer moest hij inleveren en nam
zijn zorgzame en altijd geduldige Ria het van hem
over. Het kaarsje was uiteindelijk echt op en na
toediening van de ziekenzalving is hij rustig
ingeslapen. Adriaan bedankt voor alle aandacht en
moeite, die je aan onze parochie besteed hebt.

Parochieberichten:
Overleden:
† Frans Leemans, 76 jaar
† Henk van Zon, 70 jaar
† Adriaan Tholen, 64 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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Nieuw !

Op 28 mei opent het Dementiecafé Veldhoven voor
het eerst haar deuren. Het is een laagdrempelige
ontmoetingsplek voor mensen met dementie en
hun familieleden, mantelzorgers, professionals en
belangstellenden. Het café is een initiatief van
SWOVE en Severinus in samenwerking met de
volgende partners: Gemeente Veldhoven, RSZK,
Máxima Medisch Centrum, ZuidZorg, GGzE en de
Seniorenraad.
Data en thema’s:
Vanaf dinsdag 28 mei elke 8 weken.
Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon
binnenlopen.
Dinsdag 28 mei: Wat is dementie?
Dinsdag 23 juli: Gedragsveranderingen
Dinsdag 17 september:
Welke ondersteuningsmogelijkheden
zijn er?
Dinsdag 12 november: Rechtsbescherming
Elke avond is er een deskundige aanwezig. Na de
presentatie in de vorm van een interview is er
ruimte om vragen te stellen en elkaar te
ontmoeten.
Tijd:
19.30-21.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Severinus, Wilgeman 1 te Oerle.
Ringleiding aanwezig (voor slechthorenden)
Er is voldoende parkeergelegenheid
Voor meer informatie kunt u ook kijken op:
www.alzheimer-nederland.nl
www.zorgketendementieeindhoveneo.nl (in
ontwikkeling)
www.alzheimerexperience.nl
www.zuidzorg.nl

Eigen academie Severinus

Landelijk erkende mbo-opleiding voor
Verpleegkundige én Persoonlijke Begeleider
Gehandicaptenzorg
Kwalitatief goed opgeleide medewerkers in huis
hebben en kennis over de doelgroep overbrengen
naar de praktijk van alledag. Dat vindt Severinus
belangrijk. Niet voor niets is één van de
kernwaarden van Severinus: Baanbrekend. Tijd om
hierin initiatief te nemen en een eigen academie
te starten. Trots melden we dan ook dat de
Severinus Academie in augustus 2013 haar deuren
in Veldhoven opent.
Eind augustus 2013 starten de eerste 26 leerlingen
aan de Severinus Academie. Het is een landelijk
erkende BBL-opleiding op mbo-niveau 4.
Geraline Leusink, Voorzitter Raad van Bestuur
Severinus: “Er zijn veel overeenkomsten in de
opleidingen Verpleegkunde en Persoonlijke
Begeleider Gehandicaptenzorg. Hiervan maken we
binnen de Severinus Academie een combinatie en
leiden de leerlingen op voor beide richtingen.
Leerlingen ontvangen hierdoor aan het einde van
hun studie twee diploma’s. Het is een opleiding vóór
en dóór Severinus. Leerlingen leren praktijkgericht
van onze medewerkers, waardoor ze naadloos
kunnen aansluiten bij de zorgvraag van onze
cliënten.”
Voor de ontwikkeling van de opleiding, ging
Severinus de samenwerking aan met NCVB
Bedrijfsopleidingen. Zij verzorgt landelijk erkende
beroepsopleidingen voor organisaties op
mbo niveau.
Onlangs ondertekenden Severinus en NCVB de
samenwerkingsovereenkomst.
Severinus Academie. Bijzonder in samen leren!
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Het interview
Timmer- en Mont agebedrijf

Theo van Gestel

Drie Broers, één team !
Broers, Voetballers, Vrienden,
Ondernemers, Harde werkers,
Organisatoren, Fantiekelingen
maar vooral Goeie Jongens!
Op maandag 1 april werd de wedstrijd RKVVO PSV/av gespeeld op sportpark de Heikant.
Zelden komt het voor dat 3 broers in één team
spelen. Bij RKVVO speelden Martijn, Sander en
Jeroen Antonis een prima wedstrijd tegen
PSV/av. De wedstrijd eindigde in 1-1.
door: Milja de Jong en Miranda van Vlerken
Voor de mensen in Oerle die de jongens nog niet
kennen (en dat zijn er niet zo veel!) zullen we ze
nog even aan u voorstellen.
Martijn Antonis is de
oudste. Hij is 23 jaar en
speelt linksachter in het 1e
van RKVVO.
Jeroen is de middelste, hij
is
21

jaar en heeft tot voor kort
altijd in het 2e gespeeld van
RKVVO en mag sinds een
aantal maanden rechtsachter meedoen in het eerste
van RKVVO.

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

De jongste van het stel is
Sander. Hij is bijna 19 jaar en
speelt nog bij de jeugd. Hij is
keeper bij de A1 en mag sinds
kort ook zo nu en dan mee als
reservekeeper van het eerste
van RKVVO.
Fanatiek
Het is een sportief stel, de
broers Antonis. ”Ons pap en
ons mam zijn trouwens ook
super fanatiek, hoor", zegt
Sander. "Iedere zaterdag en
zondag staan ze langs de lijn om ons aan te
moedigen. Op zaterdag moet ik keepen in de A1 van
RKVVO en op zondag moet ik vaak mee als
reservekeeper met het 1e of het 2e. Ik train zelf
twee keer met de A1, ik krijg keeperstraining, speel
wedstrijden mee en geef zelf ook nog een avond
keeperstraining aan de jeugd. Jeroen en Martijn
trainen 2 keer in de week en spelen een wedstrijd
en Martijn heeft daarnaast vroeger ook nog de D3
getraind. We hebben alle 3 ook altijd getennist,
maar we konden het niet meer combineren met het
voetbal." Jeroen vult hem aan: "Zo nu en dan
tennissen we nog wel hoor, voor de lol. Dat doen we
zelfs hier achter in de tuin. We gebruiken een ladder
op 2 emmers als net en zo hebben we een
miniveldje. We zijn dan heel fanatiek en kunnen ons
lekker uitkuren. En we hebben vooral veel plezier
samen."
Samen voetballen
Op 1 april jl. was het zover... Sander was nodig als
keeper en Martijn en Jeroen stonden ook opgesteld.
De gehele verdedigende linie van RKVVO bestond uit
de gebroeders Antonis.

Ze speelden tegen de amateurs van PSV en hebben
een prima wedstrijd gespeeld. Hoe gaat dat nou, zo
samen voetballen in een team?
"Nou, in het begin was het wel wennen, hoor!"
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zucht Martijn. Zijn twee broers kijken hem
verwonderd aan. "Nou ik bedoel hiermee dat we
vroeger ook al eens samen hebben gespeeld in een
team (onder 23). Maar onze Sander was toen
volgens mij net 16 of 17 en wij als oudere broers
trokken ons niet zoveel aan van wat hij allemaal
riep op het veld. Toen heeft onze trainer ons
duidelijk gemaakt dat we wel naar de keeper (onze
Sander dus) moeten luisteren als hij iets roept. De
keeper moet namelijk van achteruit coachen en
aanwijzingen geven. En Jeroen en ik vonden het
eigenlijk maar niks dat onze jongste broer ons
moest vertellen wat me moesten doen. Nu luisteren
we op het veld netjes naar hem. Maar buiten het
veld zijn wij weer gewoon de baas", lacht Martijn.
Druk sociaal leven
Buiten het sporten om hebben de jongens een druk
sociaal leven. Martijn studeert bedrijfseconomie aan
de Fontys in Eindhoven. Hij loopt momenteel stage
bij VDL en is aan het afstuderen. Jeroen studeert
bedrijfseconomie op de Universiteit Tilburg en
Sander studeert Small Business and Retail
Management aan de Fontys in Eindhoven. Daarnaast
werken Martijn en Jeroen bij Van Gerwen Reiniging.
Iedere zaterdagochtend staan ze om 7.30 uur
schoon te maken bij bakkerij Verhoeven en
's avonds nog eens bij de Oerse Molenbakker.
Sander werkt in het weekend in de avonduren in de
horeca.
Jeroen: "Het reizen van Oerle naar Tilburg kost mij
heel veel tijd en naast het studeren, werken en
sporten, wil ik graag ook nog wat tijd doorbrengen
met vrienden en natuurlijk ook met mijn vriendin."
In Loco
Sander heeft afgelopen jaar een eigen bedrijfje
opgericht. Voor zijn studie is hij samen met een paar
studiegenoten begonnen met In Loco Sportcreaties
(www.inlocosports.nl). Een bedrijfje dat geheel
gepersonaliseerde scheenbeschermer-bandjes
maakt. Deze bandjes zorgen ervoor dat de
scheenbeschermer altijd op zijn plaats blijft zitten.
Mensen kunnen zelf bepalen welke afbeelding en
tekst er op het bandje komt te staan. "Tot nu toe
loopt het al best goed", zegt Sander. "En hoewel
het een studieopdracht is, denk ik dat we er straks
gewoon mee verder gaan."
Jubileumactiviteiten RKVVO

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
Martijn is momenteel samen met Carlo Steijnen,
Joris Loijen en Nick van den Heuvel druk bezig met
het organiseren van de jubileumactiviteiten voor het
70-jarig bestaan van RKVVO. Zaterdag 25 en
zondag 26 mei wordt er een toernooi georganiseerd
voor alle RKVVO-leden. Op zaterdag spelen de
senioren en A-junioren vanaf 14.00 uur gevolgd
door een verenigingsavond, waar iedereen die de
club een warm hart toedraagt welkom is.
Op zondag 26 mei spelen de junioren verdeeld over
de gehele dag. In de ochtend vanaf 10.00 uur
spelen de F- en E-junioren. En vanaf 13.00 uur
spelen de D-, C- en B-junioren. Het gehele toernooi
wordt er gespeeld in gemixte teams. Gedurende
deze dag zullen er verschillende activiteiten voor de
jeugd plaatsvinden.
Fijne club met fijne mensen
Tot slot nog een woordje over het
spelletje zelf: voetbal. De drie broers
zijn verdedigend ingesteld. Jeroen:
"Vroeger waren de 'backs' puur
verdedigend ingesteld, maar tegenwoordig mogen
wij ook meer aanvallend mee opkomen en dat
maakt het voetballen meer dan een leuk spelletje!
En wij zijn er trots op dat we bij RKVVO mogen
spelen. We zullen dan ook niet snel bij een andere
Veldhovense club gaan spelen. Sander heeft een
jaartje bij de jeugd van
FC Eindhoven gespeeld, maar die gingen failliet en
hij is toen weer teruggekeerd bij RKVVO. Wij zijn
ook nog een van de weinige clubs waar de jeugd kan
doorgroeien naar het eerste elftal. Andere clubs
halen hun spelers ergens anders vandaan en betalen
hun spelers ook. Dat gebeurt bij ons nauwelijks, en
dat maakt onze groep alleen maar hechter en
leuker. Wij krijgen een vergoeding in de vorm van
consumptiebonnen en 'that's it'. Maar bij RKVVO
voelen wij ons thuis."
Sander: " Ik moet er niet aan denken bij een andere
Veldhovense club te gaan spelen. Ik ken bijna
iedereen bij RKVVO en het is gewoon een heel
gezellige club met fijne mensen!"
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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:

aandacht, vertrouwen en service. Ze kunnen u als
relatie volledig adviseren over al uw financiële
zaken. Een groot netwerk met notarissen,
makelaars, accountants en juristen is daarbij
uiteraard heel belangrijk. Het kantoor is opgericht
in 2010. Het team beschikt over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij het nakomen
van afspraken een vanzelfsprekendheid is.
De markt voor schadeverzekeringen is heel divers.
Elke maatschappij heeft zijn eigen specialisme,
voorwaarden en tarieven. Er wordt voor u gezocht
naar de maatschappij die het beste past bij uw
situatie. Naast het adviseren, onderhouden en
bemiddelen van uw verzekeringen heeft Artoli
Adviesgroep het op een zeer goede en snelle wijze
afwikkelen van uw schade hoog in het vaandel
staan. De gehele schadeafwikkeling wordt voor u
verzorgd.
Uw hypotheek kan bij vrijwel iedere aanbieder
worden ondergebracht. Ook hiervoor wordt gekeken
naar de beste voorwaarden en tarieven in de markt.
Hierin is Artoli Adviesgroep volledig onafhankelijk
en wordt er gewerkt met vaste tarieven voor advies
en bemiddeling.
Ook voor uw overige financiële zaken zoals
consumptieve kredieten, beleggingen, spaarvormen
en aanvullingen op uw pensioen kunt u bij Artoli
Adviesgroep terecht.

Artoli Adviesgroep: voor een persoonlijk,
vertrouwd en toekomstgericht advies!
Sterk team met bekende gezichten
Drie gedreven adviseurs vormen het gezicht achter

Met name in mindere en onzekere tijden hebben
mensen behoefte om hun belangen te laten
behartigen door professionals. Ook is in deze tijd
vertrouwen een zeer belangrijk aspect.
Vertrouwen dat u zeker zult vinden bij Artoli
Adviesgroep. Uw belang staat centraal!
Dat aan deze manier van werken veel behoefte is
blijkt wel uit het feit dat al veel relaties de weg
naar Artoli Adviesgroep hebben gevonden!
Spreekt ook u deze wijze van klantbediening aan?
Loop dan gerust eens vrijblijvend het kantoor aan
de Run 5101-B in Veldhoven binnen of bezoek onze
website. Bellen of mailen voor een afspraak kan
natuurlijk ook.

Artoli Adviesgroep: Arie van der Heijden, Ton van
Oorschot en Lian van Heerebeek.
Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van
hypotheken, pensioenen, beleggingen en financiële
planning is Arie van der Heijden in Oerle een bekend
en vertrouwd gezicht. Hij is gecertificeerd financieel
planner en erkend hypotheekadviseur. Ton van
Oorschot is ruim 30 jaar werkzaam in de advisering
van bedrijfs- en particuliere verzekeringen. Veel
Oerlenaren kennen Ton al uit de tijd dat hij een
eigen verzekeringskantoor aan huis had samen met
zijn vrouw Gonny. Lian van Heerebeek heeft ook al
meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van
schadeverzekeringen en is inmiddels voor velen in
Oerle een bekende en vertrouwde naam.
Artoli Adviesgroep is van mening dat u als relatie
zeer goed kunt worden geholpen bij een kleiner
kantoor. Zeker als het gaat om persoonlijke
8

Artoli Adviesgroep,
De Run 5101-B, 5503 LV Veldhoven.
040-2556499, info@artoli.nl, www.artoli.nl

Oersmakelijk

6.
7.
8.

9.
Vanwege de vakantie deze keer een recept van
Milja. In de volgende Koers het recept van
John van de Sande en hij zal de pollepel dan
weer doorgeven.
Vegetarische quiche
(vorm diameter 25 cm)
Hartige lekkernij, 12 punten
Ingrediënten:
·
225 gram bloem
·
125 gram koude boter in blokjes
·
3 -5 eetlepels (ijs)koud water
·
300 gram pittige geraspte kaas
·
1 middeldikke prei
·
50 gram gepelde walnoten
·
2 eetlepels gehakte zongedroogde tomaten op
(knoflook)olie
·
5 eieren
·
125 ml mascarpone
·
1 eetlepel nootmuskaat
·
versgemalen peper en zeezout
·
2 tomaten in plakken van 0,5 cm dik
Bereiding:
1.
Verwarm de oven voor op 190° C en vet een
taartvorm in met boter of olie.
2.
Zeef de bloem in een kom en kneed met de
vingers de koude boter erdoor tot een
kruimelig deeg ontstaat.
3.
Voeg naar smaak beetje zeezout toe
4.
Maak een kuiltje in het midden, voeg 3
eetlepels water toe en ‘snijd’ alles met 2
messen tot een samenhangend deeg
(voeg eventueel meer water toe als het deeg
te droog is).
5.
Leg het deeg op een met bloem bestoven
werkvlak, vorm er een bal van, bedek die met
plastic folie en laat 20 minuten in de koelkast
rusten.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Snijd de prei in dunne ringen en was deze in
een vergiet.
Hak de walnoten fijn met een mes.
Doe de mascarpone, de eieren, 2/3 van de
kaas, zongedroogde tomaatjes, nootmuskaat
en peper in een ruime kom en klop dit goed
door met een garde.
Rol het deeg uit tussen 2 stukken bakpapier en
leg het in de springvorm.
Bedek het deeg met bakpapier en een vulling
om blind te bakken. Bak de taartbodem in 15
minuten goudbruin.
Haal de bodem uit de oven, verwijder de
vulling en het papier, laat iets afkoelen en
verdeel de prei en walnoten over de bodem.
Giet het eimengsel er over en leg de plakjes
tomaat op de quiche.
Bestrooi met de laatste 100 gram kaas.
Zet de taartvorm in
het midden van de
oven op het rooster
en bak gaar en
goudbruin in circa
40 minuten.
Haal de quiche uit de
oven, laat even
afkoelen en dien op
(lauwwarm) op een
serveerschaal.

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

fractie@cda-veldhoven.nl

Dorus Seuntiens

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Deelnameformulier voor de
Oerse Motortoertocht
“De Jubileumrit” op 23 juni 2013

10e Oerse Motortoertocht
Dit jaar onze “Jubileumrit” want het is alweer de
tiende keer dat we de Oerse Motortoertocht gaan
rijden!
Ooit begonnen als een unieke eenmalige actie en
inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende
activiteit voor alle motorrijders die een binding met
Oerle hebben.

Onze ritmeester Rinus heeft dit keer een mooie rit
Samen gesteld uit diverse “puzzelstukjes” van de
ritten uit de afgelopen jaren.
Uiteraard is er onderweg voldoende gelegenheid om
motorwijsheden uit te wisselen onder het genot van
een hapje en een drankje.
We verwachten iedereen dit
jaar op zondag 23 juni a.s.
tussen 8.30u en 9.30u in het
Jeugdhuis (achter
d’Ouw School) en beginnen
zoals gewoonlijk met koffie en
een lekker stukje Multivlaai.
Na afloop van de rit is er weer de foto van ‘man met
motor’ (verzorgd door Bob & Bob) en natuurlijk
sluiten we ‘s avonds af met onze bekende barbecue.

Startplaats: Jeugdhuis (achter d’Ouw School),
inschrijven/aanmelden 8.30u-9.30u.
Barbecue ’s avonds bij d’Ouw School, aanvang
omstreeks 17.30u
Graag z.s.m. invullen en aan een van de
onderstaande personen retourneren.
(Graag uiterlijk 16 juni inleveren en betalen in een
gesloten envelop)
Egbert Daal

Welle 8

2053543

Johan van Kessel

Zittard 61

2051330

Rinus Hazenberg

Berkt 7A

2052287

Martijn van Balen

Nieuwe Kerkstr. 2413306
3a

Bob van Soolingen Boonberg 11
sr. & jr

2052213

Naam
Adres
Telefoon
E-mail

Meld je vast aan met bijgaand formulier en tot
binnenkort bij onze 10e rit, de jubileumrit!

*

Ja ik doe mee met de motortoertocht en kom
met ____ Personen (dit jaar gratis)

O.M.T.T.
Bob van Soolingen sr. & jr.,
Egbert Daal, Rinus Hazenberg,
Johan van Kessel en
Martijn van Balen

*

Ik kom op de BBQ met ___volwassenen en
____ kinderen
€11 per volwassene, €6 per kind tot 12 jaar
wordt: €_____

Zie ook onze site: omtt.oerle.net
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Een teek? Pak ‘m beet!
Een tekenbeet is
meestal onschuldig,
maar kán u ziek
maken als de teek lang vastgebeten in uw huid
zit. Er zijn eenvoudige maatregelen om dat te
voorkomen.
Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze
leven tussen bladeren en in hoog gras en
struikgewas. Ze lijken op kleine platte spinnetjes.
Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie
die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een
teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat hij
deze bacterie overbrengt. De ziekte is meestal goed
te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling
kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken
aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid.
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om altijd goed
te controleren op teken, als u in de natuur bent
geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u die
eenvoudig zelf verwijderen met een pincet of
tekentang. Ontsmet daarna het beetwondje en
noteer wanneer en waar u op de huid gebeten bent.
Meer informatie vindt u op de website van de GGD
Brabant-Zuidoost, www.ggdbzo.nl, en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
www.rivm.nl/tekenbeet.

Pinksterfietstocht
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
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Nederpop 2014 Audities

In eerdere uitgaven van de Koers heeft u al
iets kunnen lezen over het gezamenlijke
project van Harmonie St. Cecilia uit Oerle en
Fanfare/Drumband St. Willibrordus uit
Wintelre: Nederpop 2014
Auditie
De auditie inschrijving voor plaatselijke zangtalenten
is nog open en velen hebben daarvan al gebruik
gemaakt. We zijn er dan ook trots op dat de eerste
auditiedag daarmee al vol is.
Omdat we weten dat er nog veel meer talenten
aanwezig zijn, die als solist, achtergrondkoor of
groepje mee zouden willen doen, hebben we
besloten er een tweede dag aan toe te voegen.
Kijkend naar het aantal zanggroepen en koren
welke in Oerle actief zijn, houden we er al rekening
mee dat een derde dag misschien ook nog wel
nodig zal zijn.
U kunt uw inschrijving nog steeds sturen aan:
auditie@nederpop2014.nl. Doe er een leuk fotootje
bij en laat even weten wat uw motivatie is.
Misschien heeft het succesvolle Songfestival feest
van 5 jaar geleden u wel geïnspireerd, of de
gezelligheid om met anderen zo’n mooi feestje te
bouwen. Of misschien dat Idols, The Voice, X-Factor
of George Baker u wel op het idee heeft gebracht
om uw verborgen zangtalent eindelijk eens te delen
met andere dorpsbewoners. Aarzel niet, en meld u
aan.
We verwachten in april 2014 onder deskundige
begeleiding van een zangcoach uiteindelijk een keur
van plaatselijke artiesten te kunnen presenteren:
jong, ouder, alleen, duetjes groepjes, maar vooral:
allemaal enthousiast en gekend.

Aftrap
Tijdens het Pinksterconcert van Harmonie St. Cecilia
op 20 mei a.s. in de bossen op Zittard kunt u alvast
een voorproefje beleven. De fanfare uit Wintelre is
uitgenodigd om samen met de Oerse Harmonie
alvast een tipje van de sluier op te lichten.
Op die middag zal de officiële start gegeven worden
van Nederpop 2014.
De website Nederpop 2014, de eigen Facebook
pagina, en het twitter account zullen dan officieel in
gebruik genomen worden.
Stemmen favoriete TOP 10.
Vanaf de aftrap op 20 mei kunt u op de website
Nederpop 2014 de voorgeselecteerde Top 100
vinden, waaruit u uw persoonlijke TOP 10 kunt
samenstellen. Ook extra/andere muzikale
Nederpopsuggesties zijn daar welkom.
Uiteindelijk komen de meest gekozen liedjes in de
Top 30 terecht, die we in het weekend van
12 en 13 april 2014 aan u gaan presenteren.
Dus U hebt het voor het zeggen.
Win gratis kaarten.
Onder alle Top 10 inzenders zullen 5 vrijkaarten
verloot worden voor dit spektakel.
Zodat die alvast zeker kunnen zijn dat ze niks
hoeven te missen!
Schrijf in, doe mee, stem en zegt het voort!

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Overpeinzingen
Het is wederom mei
geworden.
Deze maand mei is anders dan alle voorgaande
maanden mei die we in ons leventje gekend hebben,
want deze mei zijn we ingegaan met een Koning in
ons land. En dat is heel bijzonder.
Iets dat nog niemand van ons eerder heeft
meegemaakt, want zeg nou zelf … wie was er nu bij
toen de laatste koning over ons land regeerde?
Dat is tenslotte al heel wat meer troonswisselingen
geleden dan dat ik zelf heb meegemaakt en bij mij
is dit toch al de derde keer.
Natuurlijk … de eerste keer was ik nog een kind en
ik kan me er weinig van herinneren, ook al omdat er
toen nog geen tv was om alles van dichtbij te
kunnen mee beleven.
Dat is toch wel een heel mooie uitvinding gebleken
toch die tv, want nu heeft bijna iedereen die het
wilde mee kunnen kijken naar al die feestelijkheden
die bij een troonswisseling horen.
En zelfs ik heb die dag langer voor de tv gezeten
dan mijn gewoonte is.
Maar ja een koning ingehuldigd zien worden, dat
gebeurt tenslotte niet iedere dag.
De komende jaren zullen we zien wat deze koning,
met aan zijn zijde toch maar een heel mooie
koningin, ons land gaat brengen.
En dan maar hopen dat alle meimaanden mooi en
zonnig zullen zijn.
Tja, daar zeg ik me nu wel wat hè, want de meeste
van ons willen natuurlijk graag een mooie zonnige
meimaand zien, maar het spreekwoord zegt
eigenlijk :
‘Mei koud en nat, vult de schuur en ook het vat!’
En dat is toch eigenlijk iets dat we ook allemaal wel
erg graag willen … een gevulde schuur en een
gevuld vat, want dat betekent dan weer dat we
onbezorgd de komende tijd door kunnen komen.
En daar valt wel iets voor te zeggen.
We weten wat we nu hebben, maar wat de toekomst
brengt, dat blijft nu eenmaal koffiedik kijken.
En dan bedenk ik dat het eigenlijk maar goed is dat
wij mensen het niet altijd voor het zeggen hebben,
hoe graag we dat ook willen.
Wat zou er van moeten komen als al de wensen van
alle mensen uit zouden komen???
Zoveel mensen, zoveel zinnen.
En alle mensen hebben hun eigen wensen.

Boergondisch Oers in Rosso
Met Nacht van de Liefde en Dag van de Lach.

Programma
Vrijdag 7 juni Nacht van de Liefde

In verband met de strikte sluitingstijd, starten
we dit jaar vroeger. Zorg dat je op tijd
aanwezig bent. We starten exact op tijd!!
Dresscode: Rood
Entree:
gratis
19.30 uur: Start Boergondisch Oerse Pubquiz,
met gratis koffie en gebak.
Aanmelden kan nog bij
Karel Sanders of Frans Loijen.
Minimaal 8 personen per team.
Er zijn prachtige prijzen te winnen.
21.15 uur: Optreden diverse Oerse artiesten
01.00 uur: Sluiting
Zaterdag 8 juni Dag van de Lach
13.00 uur: Start kinderactiviteiten voor kinderen
die zich hebben ingeschreven.
Verkleed je in het rood en zorg dat je
op tijd aanwezig bent.
16.30 uur: Einde kinderactiviteiten
16.30 uur-18.30 uur:
Boergondische dorpsbarbecue voor
iedereen die zich heeft ingeschreven.
Tijdens barbecue optreden van live
artiest.
18.00 uur: Presentatie volleybalteams in thema
18.30 uur: Start eerste wedstrijd
21.45 uur: Prijsuitreiking volleybaltoernooi
(aansluitend aan de laatste wedstrijd)
22.00 uur: Start avondprogramma
in de tent met Live Band
01.00 uur: Sluiting
Met Boergondische groet,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl

Nee … dan zou het een warboel gaan worden van
allerlei wensen die tegen elkaar ingaan.
Laten we het dus maar houden bij hoe het nu is en
hopen dat veel van onze wensen gewoon uit zullen
gaan komen.
En dat we aan het einde van deze meimaand zullen
zeggen: ‘Het is een mooie en goede maand mei
geweest!’
Thea.
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Vakantiecomité Vakantieprogramma 2013
Ook dit jaar is het vakantiecomité in de
weer om een fantastisch
vakantieprogramma
voor jullie in elkaar te draaien.
Het programma is bedoeld voor kinderen
van groepen 2 t/m 8 van het
schooljaar 2012/2013 en ziet er als
volgt uit:

ACTIVITEIT

DATUM

GROEP

Olympische dag

zondag 28 juli

Groep 2 t/m 8

Bobbejaanland

dinsdag 30 juli

Groep 2 t/m 8

Klimbim / Klimrijk

Donderdag 1 augustus

2 t/m 5 / 6 t/m 8

Bos Wandel Activiteit

zaterdag 3 augustus

Groep 2 t/m 8

Bivak Oerle

dinsdag 6 en woensdag 7 augustus

Groep 2 t/m 5

Bivak Valkenswaard

dinsdag 6 t/m donderdag 8 augustus

Groep 6 t/m 8

Afsluitactiviteit

vrijdag 9 augustus

Groep 2 t/m 8

DEELNEMEN
De deelnemersbijdragen zijn als volgt:
-

1 kind per gezin

€ 55

-

2 kinderen per gezin

€ 95

-

3 kinderen per gezin

€ 140

Het is ook mogelijk om voor één week in te schrijven.
De kosten voor inschrijving zijn dan € 32.50 per kind, ongeacht het aantal kinderen per gezin. De eerste
week loopt van zondag 28 juli tot en met zaterdag 3 augustus 2013. De tweede week loopt van zaterdag 3
augustus tot en met vrijdag 9 augustus 2013.

HULP VAN DE OUDERS EN/OF BROERS EN ZUSSEN
Om tijdens het vakantieprogramma alles goed te laten verlopen hebben wij de hulp van ouders
en/of broers en zussen hard nodig. Wij vertrouwen er op dat wij op uw inzet kunnen rekenen en dat u op
het inschrijfformulier invult wanneer u kunt helpen.

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor het vakantieprogramma kan door het inschrijfformulier op de volgende bladzijde zo
volledig mogelijk in te vullen en in te leveren vóór vrijdag 31 mei bij Eric-Jan van Buel,
Zittardsestraat 19. Het programmaboekje krijgt u later thuisbezorgd.
Het formulier is ook te downloaden via onze website:
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ACHTERNAAM

VOORNAAM

VOORLETTERS

GEB.DATUM

GROEP

1
2
3
ADRES

TELEFOONNUMMER

GSM-NUMMER

040 -

06 -

E-mailadres:
Hebt u een doorlopende reisverzekering?

Ja

/

Nee

Automatische incasso: Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan stichting Vakantiecomité Oerle om
het inschrijfgeld automatisch van zijn/haar bank-/gironummer af te schrijven.

Naam rekeninghouder:
Handtekening

Bank-/gironummer:

:

De inschrijving is bestemd voor (svp hokje zwart maken):
beide weken

Af te schrijven bedrag:

(1 kind € 55, 2 kinderen € 95, 3 kinderen € 140)

week van 28 juli t/m 3 augustus 2013

(€ 32,50 per kind)

week van 3 t/m 8 augustus 2013

(€ 32,50 per kind)

Onderstaande tabel is voor ouders en/of broers of zussen die willen meehelpen. We hebben uw hulp
hard nodig. Daarom een verplichte inschrijving van minimaal 1 activiteit per gezin. Graag naam invullen
en van broers en/of zussen ook de leeftijd.
DATUM

ACTIVITEIT

Zo 28 juli

Olympische dag: helpen opbouw (ochtend)

Zo 28 juli

Olympische dag: begeleiden groepen/spellen

Zo 28 juli

Olympische dag: helpen afbreken na afloop

Di 30 juli

Stoere begeleiding kinderen groep 2 t/m 5 (overal in)

Do 1 augustus

Begeleiding Klimbim

Do 1 augustus

Mee fietsen groep 6 t/m 8 (heen en terug)

Za 3 augustus

Bos Wandel Act: pannenkoeken bakken 12:00-15:00

Za 3 augustus

Bos wandel Act: groepjes begeleiden

Ma 5 augustus

Bivak Oerle: Opbouwen ‘s avonds vanaf 18:00 uur

Di 6 augustus

Bivak Oerle: helpen met activiteiten 10:00-17:00
(jongere kinderen mogen meedoen, wel opgeven, kosten
niets bij
helpende ouders)

Wo 7 augustus

Bivak Oerle: helpen afbreken/opruimen 12:00 of 18:00 uur
(tijdstip omcirkelen)

Ma 5 augustus

Bivak V’waard: Helpen opbouwen bij blokhut (19:00 )

Di 6 augustus

Bivak V’waard: Mee heen fietsen

Wo 7 augustus

Bivak V’waard: mee kanoën

Do 8 augustus

Bivak V’waard: mee terug fietsen

6 t/m 8 augustus

Bivak V’waard: begeleiding en overnachten

Vr 9 augustus

Afsluitactiviteit: hulp vanaf 15:00 uur

Vr 9 augustus

Afsluitactiviteit: Suppoost bij ingang (15-30 min p.p.)

VADER

MOEDER

BROER/ZUS
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Lintjesregen in Oerle
De volgende Oerlenaren ontvingen op 26 april
uit handen van burgemeester Mikkers een
Koninklijke Onderscheiding:
G.M. Coppens: Lid in de Orde
van Oranje-Nassau
Muziek vormt de rode draad in
het dossier van de heer
Coppens. Hij was van 1973 tot
2011 dirigent van het
Combokoor. Als secretaris van
de Stichting IYF/Festival Voices
Unlimited was hij mede-initiatiefnemer en
organisator van het korenfestival. Van 1990 tot
1996 was hij voorzitter van de Katholieke
Onderwijsstichting Parochie Heilige Caecilia.
Van 1996 tot 2010 was hij bestuurslid (waarvan 12
jaar voorzitter) van de Muziekschool
Art4U. Onder zijn bestuurlijke leiding ontwikkelde de
school zich van een lesinstituut tot een kunstpartner
voor de amateurkunst.
Van 2000 - 2010 was hij mede-initiatiefnemer, lid en
voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting
Veldhovense Revue.
Verder is hij voorzitter van de Vereniging van
Directeuren Rabobanken in Zuidoost-Brabant en
vicevoorzitter en secretaris van het hoofdbestuur
van de landelijke vereniging van directeuren van de
Rabobank.
L.L.M. Donkers: Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
Dorpscentrum d'Ouw School
kan al sinds 1971 rekenen op
de inzet van de heer Donkers.
Sinds dat jaar doet hij kluswerk
voor dit trefpunt in Oerle.
In de periode 1986 tot 2001 is
hij lid van het Stichtingsbestuur van het
Dorpscentrum en sinds 1990 is hij daar de vaste
contactpersoon/gastheer voor Harmonie Sint Cecilia.
Sinds 1995 beheert hij het door hemzelf gemaakte
publicatiebord van het Dorpscentrum.
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En er zijn meer organisaties die op hem kunnen
rekenen: sinds 1990 is hij contactpersoon voor de
Stille Omgang, een jaarlijkse bedevaartstocht
(vanuit diverse kerkdorpen in het zuiden van
Nederland) naar Amsterdam.
En sinds 1993 is hij collectant in Oerle voor het
Diabetesfonds.
Ook de jeugd in Oerle draagt hij een warm hart toe:
in de periode 1980 tot 1994 als secretaris van de
Jongeren Ontspanningsclub (JOC) en in de periode
1992 tot 2004 als organisator van het
Kindercarnaval.
A.P.S. Hermens: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hermens is vanaf
1975 gedurende 20 jaar
vrijwilliger bij
Carnavalsvereniging 't Vèrreke,
onder andere als lid van de
Raad van Elf en als
penningmeester.
Vanaf 1983 bestuurslid en
vanaf 1991 penningmeester
van de Commissie Prinsenbal en Schlageravond
(Stichting Organisatie Carnaval).
In 1989 is hij medeoprichter van Blaaskapel
De Vèrrekesbloas en sinds 2001 is hij hiervan
bestuurslid en secretaris.
Sinds 1990 is hij vrijwilliger bij Harmonie St. Cecilia;
daar is hij van 1990 tot 2003 voorzitter van de
Muziekcommissie en verder beheert hij de
muziekbibliotheek en het instrumentendepot.
Ten slotte is hij sinds 2009 penningmeester van
Stichting Beschermingsbewind Severinus, een
stichting voor cliënten van Severinus die geen
familieleden hebben en waarvoor geen natuurlijk
persoon het curator- of bewindvoerderschap
aanvraagt of op zich neemt.
F.W.T.M. van den
Wildenberg: Lid in de Orde
van Oranje-Nassau
Sinds 1986 is de heer van den
Wildenberg actief als
vrijwilliger voor
buurtvereniging Het Koppel,
eerst als penningmeester, later
als voorzitter. Tot op heden is hij actief als
medeorganisator van de activiteiten.
Ook is hij sinds 1988 actief als vrijwilliger en
bestuurslid van het Veldhovense Mannenkoor. Hij is
onder andere medeoprichter van de
bindingsavonden en lid van de concertcommissie.
In de periode 1999 tot 2006 begeleidt hij reizen
naar Lourdes, georganiseerd door de Vereniging
Nationale Bedevaart (VNB).
Sinds 1999 is hij als vrijwilliger en bestuurslid
betrokken bij Gemengde Zangvereniging Chant’Oers
en lid van diverse commissies. In de periode van
2005 tot 2010 hanteert hij de voorzittershamer. In
2010 richt hij Vriendenclub Chant’Oers op en
sindsdien is hij actief als bestuurslid.
Sinds 2005 is hij als vrijwilliger (vanaf 2010 als
voorzitter) actief voor Stichting Stedenkontakt
Eindhoven-Minsk.

K(r)oningslinde
Op het Gerard Vekemansplein werd een
kroningsboom gepland vanwege de troonswisseling.

Hij zet zich met name in voor mensen met een
verstandelijke beperking, gaat mee als chauffeur en
begeleider van transporten met hulpgoederen naar
Minsk en ontvangt gasten uit Minsk bij hem thuis
wanneer die hier zijn voor werkbezoeken.
Sinds 2005 is hij vrijwilliger bij de Prins WillemAlexander band, een band voor mensen met een
verstandelijke handicap.
In de periode 2008 tot 2010 is hij vrijwilliger bij de
Stichting Brechje Widlak. Brechje was professioneel
rolstoeltennisser. Tot haar overlijden in 2010
verzorgde hij met de buurtvereniging een
chauffeursdienst naar de bondstrainingen in
Renkum.
Sinds 2008 is hij vrijwilliger bij Severinus en zorgt
hij ervoor dat de bewoners de kerkdienst Oerle
kunnen bezoeken.
En vanaf 2011 is hij bestuurslid van
bloemenvereniging Groen en Keurig en organiseert
hij activiteiten, zoals het jaarlijkse
Pompoenenplezier.

Natuurlijk waren ook de Oerlese gedecoreerden van
de partij.

M.B.F. van den Wildenberg - Toonders: Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw van den Wildenberg
is sinds 1987 vrijwilligster bij
de parochie Heilige Drieeenheid in Oerle. Ze was actief
voor de voorbereiding van de
Heilige Communie en is lid van
de poetsploeg en de
avondwakegroep.
Sinds 1991 is zij bestuurslid en
vrijwilligster bij Samen Verder in Veldhoven. Vanaf
1994 is ze vrijwilligster bij de Katholieke Vrouwen
Beweging Oerle.
In de periode 1994 tot 2006 is ze bestuurslid. Van
1998 tot heden is ze secretaris en vrijwilliger bij de
Stichting Nieuwe Levenskracht.
In de periode 1999 tot 2006 begeleidt ze reizen
naar Lourdes, georganiseerd door Vereniging
Nationale Bedevaart (VNB).
Sinds 2007 maakt ze het als vrijwilligster bij
Severinus mogelijk dat de bewoners de kerkdienst in
Oerle kunnen bezoeken.
En sinds 2012 ten slotte is zij vrijwilligster/
aanspreekpunt bij het project Wijkzuster Oerle
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Fysiotherapie in Oerle

Zorg voor elkaar

Inmiddels zijn we alweer een
maand actief en ondanks het
feit dat de Oude Kerkstraat
compleet overhoop ligt
weten de patiënten ons gelukkig goed te vinden.

De website Zorgvoorelkaar.com/veldhoven is
een feit: een online marktplaats voor vrijwillige
hulp en professionele zorg. Zorgvoorelkaar is
te vergelijken met Marktplaats.nl, maar dan
gericht op welzijn en zorg.

Voorlopig werken Martin en Michiel met zijn tweeën
in Oerle en hoewel ze beiden behoorlijk allround
zijn, kan het best voorkomen dat mensen
specialistische hulp nodig hebben. Daarvoor kunnen
Martin en Michiel terugvallen op hun team in de
Heikant. De fysiotherapeuten daar zijn allen bereid
om indien nodig naar Oerle te komen. De
specialisaties die ingeschakeld kunnen worden zijn
kinderfysiotherapie, manuele therapie, therapie bij
kaakproblemen, sportfysiotherapie,
psychosomatische fysiotherapie, fysiotherapie bij
bekken- en incontinentieklachten en haptonomie.

Iedereen die iets voor een ander wil doen en
iedereen die hulp nodig heeft, kan via deze website
op een heel gemakkelijke manier met een ander in
contact komen. Denk daarbij aan een wandelmaatje,
een klusje doen voor iemand die een paar straten
verderop woont of op elkaars hond passen tijdens de
vakantie. De website is er ook voor organisaties die
vrijwilligers zoeken.

Claudicatio klachten (etalagebenen) kunnen op dit
moment nog niet in de praktijk in Oerle behandeld
worden. Deze patiënten zullen (voorlopig) nog naar
de praktijk aan de Dommelshei.
Mocht u vragen hebben of zich willen aanmelden
voor een behandeling, ons telefoonnummer is:
040-2941974
En wist u trouwens nog:

·
·
·
·
·
·

dat u voor een afspraak bij de fysiotherapeut
géén verwijzing van de huisarts of specialist
nodig hebt
dat u dus rechtstreeks bij de fysiotherapeut een
afspraak kunt maken
dat wij dit DTF ofwel ”Directe Toegankelijkheid
Fysiotherapie” noemen
dat de fysiotherapie aan huis komt als u echt
niet naar de praktijk kunt komen
dat u vrij bent in de keuze van uw therapeut
dat fysiotherapie Oerle een gooi gaat doen
naar het volleybalkampioenschap tijdens
Boergondisch Oers !!!!!!!

Vraag en aanbod
Via Zorgvoorelkaar ziet u wie in uw omgeving hulp
of zorg kan gebruiken. Voor één keer of vaker. U
kunt zelf kiezen wat u interessant vindt om te doen
voor een ander en u kunt direct reageren op een
opdracht. Iedereen die (vrijwillige) hulp kan
gebruiken op het gebied van welzijn en zorg kan een
oproep plaatsen op Zorgvoorelkaar. Het is heel
eenvoudig en het is gratis.
Direct aan de slag
1.
Ga naar de website www.zorgvoorelkaar.com/
veldhoven
2.
Bekijk of er een interessante opdracht voor u
bij staat.
3.
Ga naar ‘Registreren’ en vul uw gegevens in
(dit is vrijblijvend en duurt maximaal 2
minuten).
4.
Plaats zelf een oproep of reageer op een
opdracht.
Meer weten?
Hebt u vragen over Zorgvoorelkaar? Neem dan
contact op met de gemeente Veldhoven via
telefoonnummer 14 040 of gemeente@veldhoven.nl.
Daarnaast kunt u ook nog steeds bij Stimulans
Vrijwilligersbureau terecht voor vrijwilligerswerk of
uitleg over Zorgvoorelkaar. U bent van harte
welkom op Lange Kruisweg 112 in Veldhoven.
In d’Ouw School liggen folders met meer informatie.

Fysiotherapie Oerle, Oude Kerkstraat 18 (d’ Ouw
School) http://www.heikant.nl

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
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Veldhoven culinair
Veldhoven Culinair
krijgt vervolg!
Culinair evenement
in Veldhoven van
vrijdag 16 t/m zondag 18 augustus 2013.
Locatie De Plaatse, dorpsplein aan de
Dorpstraat in het centrum van Veldhoven.
4e editie van Veldhoven Culinair
Wij zijn erg trots om te melden dat Veldhoven
Culinair, mede dankzij de bijdrage van grote
sponsoren als AXIANS en Rabobank EindhovenVeldhoven, een vervolg krijgt! De 4e editie van
Veldhoven Culinair zal plaats vinden van vrijdag 16
t/m zondag 18 augustus. Een fantastisch culinair
evenement waarbij lokale, toonaangevende
horecaondernemers zich presenteren middels
culinaire hoogstandjes en sprankelende drankjes.
Dorpsplein De Plaatse wordt wederom ingericht als
culinair plein.
Ook dit jaar zal de Bedrijvenavond worden
georganiseerd op de donderdag, een praktisch op
zichzelf staand evenement wat niet meer weg te
denken is uit zakelijk Veldhoven. Om ervoor te
zorgen dat iedereen, jong en oud, een onvergetelijk
evenement beleeft, wordt ook dit jaar met veel zorg
gekeken naar een juiste mix tussen het culinaire
aspect, zakelijk netwerk, spetterende optredens en
overige activiteiten waaronder het kinderterrein
voorzien van professionele opvang.
Deelnemers
Momenteel wordt de deelnemerslijst van VC 2013
samengesteld uit bekenden van voorgaande jaren
en verrassende nieuwkomers. Samen bieden de
deelnemende restaurants de bezoekers een
proeverij met een diversiteit aan keukens en
culinaire verrassingen. Houd je van verse vis, vlees
van de grill, sushi, Grieks, oesters, Japans, een luxe
dessert, een mooie ham, kaviaar, authentieke
kazen, champagne, mooie wijnen of een heerlijke
salade? Wil je een uitgebreide culinaire ronde maken
langs alle restaurants, wil je genieten van een licht
gerecht of wil je gerechten proeven die je normaal
gesproken niet eet? Laat je zintuigen prikkelen op
Veldhoven Culinair! Binnenkort wordt de definitieve
deelnemerslijst gepubliceerd.

Vervolg succesformule Bedrijvenavond
Wegens doorslaand succes wordt dit jaar de 3e
editie van de inmiddels hoog gewaardeerde
Bedrijvenavond georganiseerd. Op donderdag 15
augustus worden van 17.30 tot 20.30 uur naar
verwachting 1.000 gasten in de watten gelegd door
de deelnemende restaurants. Zij worden verwend
met een gastronomisch 4-gangen diner inclusief
dranken. Tijdens deze avond kan men tevens
genieten van de uitreiking van de Veldhovense
Ondernemers Trofee, een veiling of loterij voor het
goede doel en een live muziek optreden. De ervaring
van voorgaande jaren leert dat de kaarten een
maand voor aanvang van het evenement uitverkocht
zijn. Dus heeft u interesse, bestel uw kaarten tijdig!
Veldhoven Culinair meets Kids
Het grasveld achter de kiosk zal traditiegetrouw
weer als Kids-terrein worden ingericht waar de
kleintjes de hele dag en avond terecht kunnen voor
de leukste activiteiten. Klokje Rond zal voor het
vierde jaar op rij met een professioneel team de
kinderopvang verzorgen op de zaterdag en zondag,
in de middag en in de avond, zodat de ouders
ongestoord kunnen genieten van Veldhoven Culinair.
Entree en consumpties
Bezoekers betalen een dagelijkse entree van
€ 4,- per persoon. Een ‘Durpke’ is het betaalmiddel
van Velhoven Culinair en representeert een waarde
van € 1,10.
www.VeldhovenCulinair.nl
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)

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
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Wijkzuster in Oerle
Veilig thuis wonen met
dementie
In Nederland lijden ruim
256.000 mensen aan dementie.
Zo’n 70% hiervan woont thuis.
Dat is mogelijk dankzij de inzet van de patiënt zelf,
de onmisbare hulp van mantelzorgers en de hulp
van professionele thuiszorg. Wat kunt u doen als u
last krijgt van dementie? En, op wie kunnen de
mantelzorgers een beroep doen? Gelukkig zijn er
veel mogelijkheden voor ondersteuning. We zetten
ze voor u op een rij.
Dementie is een syndroom waarbij de verwerking
van informatie in de hersenen is verstoord. Hierdoor
treden geheugenstoornissen op en kan de patiënt
sommige handelingen niet (goed) meer uitvoeren.
Wellicht vraagt u zich af of er sprake is van
dementie bij uzelf, uw partner of een familielid? Of is
het toch onschuldige vergeetachtigheid? Met deze
vraag kunt u op de eerste plaats terecht bij uw
huisarts. Hij of zij zal een toets doen om de juiste
diagnose te stellen.
Onafhankelijke begeleiding
Als er sprake is van dementie, verwijst de huisarts u
door naar een Zorgtrajectbegeleider van de
Zorgketen Dementie. Dit is een
samenwerkingsverband van zo’n zeventien
zorgverleners in de regio Eindhoven op het gebied
van thuiszorg, dagbesteding en verpleeg- en
verzorgingstehuizen. ZuidZorg is één van die
partners. De Zorgtrajectbegeleider is uw vraagbaak.
Hij of zij kan u en uw mantelzorger(s) helpen te
leren omgaan met de ziekte en kan u begeleiden bij
het kiezen van een zorgaanbieder. Ook kan de
Zorgtrajectbegeleider u verwijzen naar steunpunten
en u helpen bij het papierwerk en de indicatie. Door
goede afstemming en samenwerking zorgt de
Zorgketen Dementie ervoor dat uw zorg goed op
elkaar aansluit.

Iets betekenen
‘Dementie kan heel ingrijpend zijn’, vertelt Vivian.
‘Ook voor de naasten. Er is nog geen genezing
mogelijk. Wel kan het ziekteproces in sommige
gevallen met medicijnen geremd worden. De meeste
hulp is er daarom op gericht, te leren omgaan met
dementie. Daarbij is ook de sociale hulp heel
belangrijk. Bezoek eens een dementiecafé, of lees
de ervaringen van anderen op internet. Als
professional vind ik dat je iedere keer weer iets
bijzonders voor de mensen kunt betekenen. Een
gesprek met geduld, een luisterend oor. Het draagt
bij aan de kwaliteit van leven.’
Tot gauw!
Groetjes van Berry en Vivian
Berry de Lepper en Vivian Olislagers,
wijkzusters in Oerle. Wij zijn bereikbaar op
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op
( 040-230 84 08 en via
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl.
Onze hulp en advies zijn
gratis (zonder indicatie en
zonder kosten).

Zo lang mogelijk thuis
Veel mensen met dementie hebben de wens om
thuis te blijven wonen. In veel gevallen kan dat ook.
Als u kiest voor thuiszorg van ZuidZorg wordt er in
overleg met de patiënt en mantelzorgers gekeken
naar de mogelijkheden. Wat kan de patiënt zelf, wat
kunnen mantelzorgers en wat kunnen de mensen
van ZuidZorg doen? Vivian Olislagers en Berry de
Lepper werken als wijkzusters in Oerle en hebben
veel ervaring met dementerende ouderen. Berry:
‘Het doel is om op een veilige en prettige manier zo
lang mogelijk thuis te blijven wonen. De zorg is er
vooral op gericht de patiënt een herkenbare
structuur te bieden. We bieden bijvoorbeeld
praktische hulp bij de persoonlijke verzorging.
Desgewenst controleren we de inname van
medicijnen en het eten van de maaltijden.’
jan1.joosten@kpnplanet.nl
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High tea met BIO
Tijd voor een activiteit voor
de oudste jeugd! De high-tea was bij
de jongste jeugd goed bevallen, dus
dat wilden we bij de oudste ook wel
eens proberen.
We begonnen gezellig met een
kopje soep, zodat de ergste
honger er al vanaf was.
Daarna konden de meiden
flink aan de slag, want er
moesten allemaal lekker
hapjes op tafel komen.
Beslag voor de cupcakes werd
geklopt, wraps en eieren
werden gevuld, heerlijke
sandwiches werden in
gezellige vormpjes gesneden,
de meiden maakten zelf eieren komkommersalade voor op de toastjes en er
werd een poging gedaan voor het maken van
chocoladetruffels.
Dat laatste was qua
uiterlijk niet echt een
succes, maar ze
smaakten prima!
Na een uur hard te
hebben gewerkt,
hebben we de tafel
mooi gedekt en alle
heerlijke creaties gezellig uitgestald. Onder het
genot van een kopje thee zijn we toen aan het
smullen gegaan.
En meiden, het mag zeker gezegd worden; Het zag
er prachtig uit, maar het smaakte nog lekkerder!
Bedankt en tot de volgende activiteit!

Creabea avond met BIO
Creabea-avond voor de jongste jeugd
Op zaterdag 13 april waren de D-,E- en
F-meiden weer aan de beurt voor een
activiteit. En aangezien ze bij het
mozaïeken hadden laten zien dat ze wel erg creatief
zijn, hebben we deze
keer weer gekozen
voor een creabeaavond!
16 meiden zijn
gezellig een avond
bij elkaar geweest en
hebben
zeepkettingen,
kaarten en
sleutelhangers gemaakt. Chantal Louwers hielp bij
het kaarten maken. Zij had heel veel spulletjes
meegenomen, zodat de
meiden op heel veel
verschillende manieren
hun kaarten konden
versieren. Er werd
gekleurd, geknipt,
geplakt, gesneden en
zelfs in
3D gewerkt. De
zeepkettingen waren ook goed gelukt. Eigenlijk een
heel simpel idee, maar met een heel leuk resultaat;
je schaaft de zeep, maakt hier met natte handen
een vorm van (bijv. een bolletje), legt ze even in de
koelkast en rijgt ze vervolgens aan een draad met
daar tussenin allerlei
mooie kralen. Zo krijg je
een heerlijk ruikende
ketting voor bijv. bij de
wc of in de kledingkast.
En de meiden hebben
ook hun eigen
sleutelhangers gemaakt.
Deze werden vrolijk
versierd met lint en kralen, wat zorgde voor een
heel gezellig, vrolijk gekleurd resultaat! Dames,
volgens mij was het weer een succes!
Tot de volgende keer!

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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4000 jaar Oerle (deel 10)
Aspecten uit de geschiedenis van
Oerle beschreven in 10 korte opstellen
Door Jacq. Bijnen
Van oude vrijheid naar gemeentelijke
woonwijk
Als gevolg van de Franse omwenteling (1789-1799)
kwam er een einde aan de vele privileges, feodale
rechten en begrippen als vrijheid, heerlijkheid en
schepenbank. Op bevel van Napoleon werd
Nederland in 1810 bij zijn keizerrijk ingelijfd, met als
gevolg dat de overheid volledig naar Frans model
werd ingericht
(met departementen,
arrondissementen,
kantons en gemeenten).
Oerle werd met ingang
van 1 januari 1811 een
zelfstandige gemeente
met een bestuursvorm
zoals wij die heden ten
dage kennen. In deze
inrichting van het
openbaar bestuur
hadden de steden
(aanvankelijk) een
grotere zelfstandigheid
Kaart van de gemeente Oerle.
dan de
(getekend door J. Kuiper, 1866)
plattelandsgemeenten,
waartoe Oerle werd gerekend. De achterliggende
gedachte was dat het platteland te weinig capabele
bestuurders kon leveren voor een goede
gemeentehuishouding. Mogelijk was dit laatste ook
een van de redenen waarom Meerveldhoven, dat
administratief op bestuursrechtelijke grondslag
vanouds met Oerle was verbonden, van Oerle werd
losgemaakt en met het oude dorp Veldhoven de
nieuwe gemeente Veldhoven-Meerveldhoven uit ging
maken. Hiermee werd de dalende lijn van de
bestuurlijke importantie van Oerle bevestigd en was
de rol van Oerle in de regio uitgespeeld. Ook de
tijdens eind negentiende/begin twintigste eeuw
opkomende regionale
industriële ontwikkeling
bleef Oerle zijn
plattelandstatus trouw. Een
opleving kwam er nog in de
eerste helft van de 20e
eeuw: Oerle werd voor de
omliggende dorpen het
’centrum’ van een op
Gemeentewapen van Oerle coöperatieve grondslag
gebaseerd op het
werkende machinale
vrijheidszegel uit 1355.
zuivelbereiding en
vervolgens van een op wetenschappelijke basis
werkend instituut voor rundveeveredeling.
Oerle bleef echter voor haar inkomen vrijwel
uitsluitend afhankelijk van de landbouw met
kleinschalig veebedrijf. Het bevolkingsaantal bleef
vrijwel constant (circa 650 inwoners).
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In 1921 verloor Oerle zijn zelfstandigheid, doordat
het met de gemeenten Zeelst en VeldhovenMeeveldhoven werd samengevoegd tot één
gemeente met de naam Veldhoven. Thans is de
status van de oude vrijheid (ooit onmiskenbaar op
rechtshistorische gronden te plaatsen boven
Veldhoven, Meerveldhoven
en Zeelst) die van een
woonwijk van de gemeente
Veldhoven.

(advertentie)

MERENWEG 1B 5513NZ WINTELRE
WWW.HOEVEDENACHTEGAAL.NL

OMDAT WIJ ALWEER ÉÉN JAAR OPEN ZIJN MET ONS
BOEDERIJTERRAS EN ZICHTSTAL,
ORGANISEREN WE OP ZONDAG 26 MEI EEN
GEZELLIGE MIDDAG
WAAR IEDEREEN WELKOM IS.
VANAF 12.00u. IS ER LIVE MUZIEK VAN EEN
ORKESTJE UIT ONS EIGEN WINTELRE.
GRAAG TOT ZIENS, FAM. HUIJBERS

Schoolkorfbaltoernooi

SJO Filmavond

Zaterdag 20 april schoolkorfbaltoernooi.
Groep 4-5-6 won de 2e prijs en staat in kleur op de
kampioenenpagina.

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

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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Uitslag kleur/knutselplaat van maart 2013;
“dieren in de wei”
Net zoals de laatste paar edities van de kleurplaat
hadden we veel inzendingen binnen gekregen…waar
we op de redactie heel blij van worden! Voor degene
die nog niet hebben gewonnen, ga vooral door met
kleuren en stop je tekening in de gele brievenbus.
Wie weet ben jij volgende keer de gelukkige
winnaar! Deze keer is uit alle inzendingen
Emma Buijs de winnares geworden.
Emma is 9 jaar oud en
woont op Welle 2.
Samen met mama
Esther, papa Martijn,
broertjes Max van 6 en
Jasper van 7, zijn ze de
trotse eigenaars van
hond Guus die 4 jaar
oud is. Verder hebben
ze, zover ik weet, geen
andere huisdieren.
Zoals heel veel andere
kinderen in Oerle gaat
ze naar de basisschool
St. Jan Baptist. Daar
krijgt ze in groep 6 les
van juf Rachel, juf Ans,
juf Sofie, juf Miranda en
meester Remco. Dat zijn
er wel een heleboel!
Maar ja, groep 6 is een
combinatieklas met
groep 5 dus heb je als
juffen natuurlijk wel je
handen vol en zijn Sofie,
Miranda en Remco wel
heel handig om als
ondersteunende juf en
meester erbij te hebben.
Groep 5/6 is een hele
leuke klas en kunnen het goed met elkaar vinden.
Vandaar dat Emma heel veel vrienden en
vriendinnen heeft. Dat zijn onder andere Mart, Jens
en Tom. Aangezien de lijst van vriendinnen wel heel
lang gaat worden als ze allemaal bij naam vermeld
worden, vraag ik aan Emma om er vijf te noemen.
Ze noemt vervolgens: Pipe, Louis, Sterre, Veerle en
Ruby.
Naast het afspreken heeft Emma nog een hobby
namelijk knutselen.
Dat doet ze bij de hobbyclub “De Planeten” in
Zonderwijk bij De Tweespan. Ze zit nu ongeveer een
jaar bij de hobbyclub en ze heeft al eens een houten
bloem gemaakt voor de juf en een tas voor papa.
Ook broertjes Jasper en Max, en vriendinnen Loïs,
Veerle en Denise zijn lid van de hobbyclub. Ik weet
niet meer zeker wie van hen samen met Emma les
heeft, maar zelf gaat ze altijd op woensdag van half
zeven tot acht uur.
Emma is een bezige bij want ze heeft ook nog tijd
over om te tennissen. Dat doet ze nu 3 jaar bij
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tennisclub “De Korrel”. Ze heeft 1x in de week
training, op vrijdag, op woensdag speelt ze
competitie. Juf Iris moet wel een goede trainster zijn
want Emma is bij de mini’s clubkampioen geweest.
Toen heeft ze een hele grote beker als prijs
gekregen. Helaas kan ze die mij niet laten zien,
aangezien ze met mama naar mij is gekomen. Toch
jammer Emma, ik had hem graag gezien! Op mijn
vraag wie ze de beste tennisser of tennisster vind
krijg ik als antwoord
Serena Williams en
Federer. Ze is al naar een
tennistoernooi geweest
en op de foto gegaan met
Ramon Sluiter. Ze heeft
iets gemeen met Sluiter.
Ze zijn namelijk allebei in
Rotterdam geboren.
Emma’s opa is een
Rotterdammer en papa is
geboren in Maassluis.
Papa en mama zijn naar
Oerle verhuisd toen
Emma 3 jaar oud was.
En ik maar denken dat ze
in Veldhoven geboren is…
altijd weer verrassend
deze interviews!
Uiteraard moet je van al
die inspanningen en
hobby’s wel een keer
uitrusten. Dat doet ze als
ze voor de tv zit met
series zoals Spongebob
en andere series op
Disney XD. Ze kijkt ook
graag naar zang- en
dansprogramma’s. Nou,
aangezien daar geen
gebrek aan is op tv, kom ze niets tekort! Haar
interesse in dansprogramma’s komt voort uit het feit
dat ze zelf, bij Dede danceballet, 3 jaar klassiek
ballet heeft gevolgd bij juf Ivette en 1 jaar dance bij
juf Nora. Ze zal misschien toen niet zoveel van haar
favoriete dingen hebben gegeten, zoals friet
bijvoorbeeld. Maar gelukkig is dat niet het enige wat
ze heel graag heeft. Ze lust ook graag pasta, pizza
en spruitjes. Alleen vindt ze het niet zo leuk als
mama zuurkool of rode kool heeft klaargemaakt.
Daar heeft ze een hekel aan.
Met al die informatie gok ik dat Emma later graag
tennisster of danseres wil worden.
Maar nee, ze zou graag dierenarts willen worden.
Vind ik ook wel goed bij je passen Emma.
Aangezien het nog vakantie is ten tijde van dit
interview, vraag ik haar hoe ze de Koningspelen
heeft ervaren op school, wat ze het leukste spelletje
vond. Hierbij was het spijkerpoepen de favoriet.
Voordat de spelletjes begonnen hebben ze eerst van
het koningsontbijt genoten. Daarna gingen ze

allemaal naar buiten, zongen ze het Wilhelmus, en
deden ze een dans op het liedje “Bewegen is
gezond” van Kinderen voor Kinderen. Toen gingen
ze met zijn allen op de foto. Alle kinderen hadden
een wit
T-shirt aan met een letter erop. Met zijn allen
maakte ze de zin “Leve koning Willem Alexander en
koningin Maxima. Hiep Hiep Hoera in de gloria.
Basisschool St. Jan Baptist in Oerle. Noord-Brabant.”
Ik ben bang dat ik de zin niet helemaal goed heb
aangezien er ong. 133 kinderen c.q. letters zouden
moeten zijn. Als je wilt mag je ze natellen en weet
je hoeveel ik er mis. Waarschijnlijk telt de punt ook
als een letter. Ze hadden bij de oudervereniging ook
gezorgd voor een koning en koningin die de spelen
officieel openden. Als ze zelf koningin zou zijn, dan
zou ze ervoor zorgen dat er geen oorlog zou zijn in
landen, geen geweld. Ook vindt ze het erg dat
kinderen uit andere landen, die hier met hun ouders
naar toe komen, zo vaak van het ene
asielzoekerscentrum naar het andere moeten
verhuizen. Vandaar dat ze ervoor zou willen zorgen
dat alle kinderen een thuis zouden hebben. Maar dat
geldt uiteraard voor alle kinderen in elk land.

Uiteraard werd ik nieuwsgierig naar waar ze die had
laten maken. Ze vertelde me dat die gemaakt zijn
door een professional, een topfotograaf die graag
een fotoshoot met haar wilde doen. Ik kan je
vertellen, het zijn topfoto’s!! Emma vertelt dat ze
wel vaker wordt gevraagd en dat het wel als een
hobby beschouwd kan worden. Vetgaaf Emma! Je
mag met recht trots zijn op de foto’s. Wie weet zien
we je nog eens ooit als fotomodel op een cover van
een modeblad….mag ik dan een handtekening van
je?!
Wie weet is de kadobon die ik je heb gegeven een
mooie aanvulling voor eventueel make-up of
dergelijke die je kunt gebruiken. Heel veel plezier
ermee en bedankt voor het gezellige interview!
Geschreven door; M.Snelders-Linssen

Emma heeft in de vakantie nog heel veel plannen en
leuke dingen in het verschiet. Ze heeft nog een opa
en oma dag. Dan gaan ze een hele dag weg en dat
is altijd een verrassing. Het is niet elk jaar maar
wisselend. De ene keer gaan opa en oma weg met
alleen de meisjes en dan een keer alleen met de
jongens. Maar soms ook met het hele gezin. Opa en
oma kunnen dat omdat ze met hun 65 & 66 nog
heel fit zijn.
Verder gaat ze misschien nog naar de film en gaan
ze met het gezin op de Oranjemarkt staan.
Ze staan voor de 3de keer op de Oranjemarkt en ze
gaat proberen zoveel mogelijk spullen die bij opa op
zolder staan, te verkopen. Ik was al bang dat opa
niets over gaat houden, maar ze bedoelde spullen
van haar en het gezin die bij opa op zolder staan.
Wellicht kom ik je nog tegen Emma!
Mijn laatste vraag is aan Esther, een korte
omschrijving van Emma: Emma is lief, slim, sociaal
en ’n tikkie eigenwijs. Zoals altijd vraag ik naar een
mooie foto om in de Koers te zetten.
Wat ik toen voor foto’s te zien kreeg….ik kan niets
anders zeggen dan, wauw!!

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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Lijn puzzel
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Begin bij 1 en ga dan naar 2, 3 enz.
Wat voor diertje is het???

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 27 mei 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 mei 2013’ en druk de pagina af.
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Augustus

2013
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

Mei
19
20
22
24
24
25
25+26
25
26
30
Juni
2
3
5
7
7
8
10

SJO: Pinksterfietstocht: inschrijven tussen
13u-14u. Vertrek vanaf d’Ouw school
Harmonie: pinksterconcert in de bossen
aanvang 13.30u
KVO: afsluitingsavond met high Tea
ophalen groene kliko en plastic
SJO: filmavond voor meiden gr 6-7-8
in blokhut
ophalen oud papier
rkvvo: jubileumtoernooi
ivm 70 jarig bestaan
tco: voorjaarsactiviteit
Postzegelbeurs in d'Ouw school
van 9.30-12.30u
Chant Oers: open repetitie 20.00-22.15u

Rabobank fietstocht voor leden
KVB: Heikant wandeling in Waalre
KVO: fietsen
ophalen groene kliko en plastic
Boergondisch Oers: nacht vd liefde
Boergondisch Oers: dag vd lach
Ledenbijeenkomst Rabo Oerle-Wintelre
in tent Oerle

11
16

KVB/KVO fietstocht KVB/KVO
Chant Oers: 13.15u Caratconcert
in Helmond

19
21
22-23
22
23
23

KVO: fietsen
ophalen groene kliko en plastic
TCO: Tieners4Tieners
ophalen oud papier
10e Oerse motortoertocht
Postzegelbeurs in d'Ouw school
van 9.30-12.30u

24
26
30

KVB: teaparty
KVO: fietsen
st Jansmarkt

Juli
5
19
27
28 t/m
9 aug

ophalen groene kliko en plastic
ophalen groene kliko en plastic
ophalen oud papier
vakantieprogramma

De volgende kopijdatum is

27 mei 2013
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2
8 t/m 11
16
24
24
30

ophalen groene kliko en plastic
TCO: bivak
ophalen groene kliko en plastic
TCO: afsluitingsfeest
ophalen oud papier
ophalen groene kliko en plastic

September
2
4
4
7+8

KVO: volksdansen
KVO: gymmen
KVB: lange fietstocht
Groen en keurig: bloemententoonstelling

11

KVO: openingsavond:
lezing door Remedica

13
14
14 t/m 17
18
21

ophalen groene kliko en plastic
Team King wielerkoers van Oers
Kermis in Oerle
KVO: kienen
ophalen chemisch afval 8.30u-10.00u
kerkplein Oerle
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Postzegelbeurs in d'Ouw school
van 9.30-12.30u

23
28

KVB; ledenavond
ophalen oud papier

Oktober
2
11
16
23
26
26 tm 30
26 tm 30
27

November
1
13
15
23
24
27
29
December
9
11
13
16
18
22

KVO: excursie
bakkerij Schellens Ekkersrijt
ophalen groene kliko en plastic
KVO: moederdagviering
KVO: bowlen in Veldhoven
ophalen oud papier
Pompoenenplezier/Halloween
KVO: Halloween
Postzegelbeurs in d'Ouw school
van 9.30-12.30u

ophalen groene kliko en plastic
KVO: avond met KVB
ophalen groene kliko en plastic
ophalen oud papier
Postzegelbeurs in d'Ouw school
van 9.30-12.30u
KVO: sinterklaasavond
Ophalen groene kliko en plastic

KVB: kerstdoe-avond
KVO: Kerststukjes maken
Ophalen groene kliko en plastic
KVB: kerstviering
KVO: kerstavond verzorgd door
Zandoerle
Postzegelbeurs in d’Ouw School
van 9.30u tot 12.30u

