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Ruilverkaveling
Kinderen graven poel aan Grote Aard
Op donderdag 7 november vond de start uitvoering
van bestek Wintelre-Oerle (een onderdeel van
inrichtingsplan Wintelre-Oerle) plaats.
Een bijzonder moment, omdat het inrichtingsplan
het eerste is in Brabant dat wordt uitgevoerd onder
de Wet Inrichting Landelijk Gebied (Wilg).
Leerlingen van basisscholen de Disselboom uit
Wintelre en St. Jan Baptist uit Oerle verrichten op
7 november de openingshandeling bij de Grote Aard
(in Toterfout, gemeente Veldhoven).
Onder toeziend oog van gedeputeerde Yves de Boer
en voorzitter van de bestuurscommissie Will de Laat
graven zij samen een poel.
Achtergrond project
De afgelopen drie jaar hebben vertegenwoordigers
van landbouw, natuur, gemeenten, waterschap,
Dienst Landelijk Gebied en Kadaster intensief
samengewerkt aan de uitwerking van de
maatregelen uit het inrichtingsplan Wintelre-Oerle.
Het gebied van zo’n 1500 hectare tussen Veldhoven
en Eersel ondergaat de komende tijd de nodige
aanpassingen.
Zo vindt er een wettelijke herverkaveling plaats,
wordt de cultuurhistorische lijnbeplanting behouden
en versterkt en worden er poelen gegraven voor de
natte ecologische verbindingszone van de
Bruggenrijt.
Mede dankzij natuurcompensatie vanuit Defensie
kunnen de karakteristieke kampen een robuuster
karakter krijgen. De bestuurscommissie WintelreOerle voert dit project uit in opdracht van de
provincie Noord-Brabant.

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:
Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
e-mail:
publicatiebord@koersvanoers.nl
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Oerse bedrijvengids

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

Sinterklaasintocht

10 jaar Pompoenplezier

Lieve kinderen uit Oerle,
Op zondag 17 november zal ik met
natuurlijk mijn pietermannen met
speciaal vervoer een bezoek brengen
aan het mooie kerkdorp Oerle.
Daarom noemen we het dan ook:
“de invasie van de Sint”

·

Om 14:00 uur zal ik mijn tocht beginnen bij de
Kinderboerderij. De route loopt via de
St. Jan staat, Nieuwe Kerkstraat, het Ruise, de
A.P. de Bontstraat en de Boonberg naar mijn
eindbestemming D’ Ouw School, die ik rond
14:30 uur zal bereiken. Daar zal ik buiten de
Hinnekers en de Harmonie bedanken voor de
begeleiding van de route die ik afleg.

·

Aansluitend wordt er binnen een gezellig feest
gegeven, waar iedereen uit Oerle van harte
welkom is en waar we iets leuks gaan beleven.

·

En als je het nog niet wist, ook dit jaar zal ik op
donderdag 5 december een bezoek brengen aan
basisschool St. Jan Baptist.

·

Chocolademunten.
De leden van het
St. Nicolaas Comité hebben het besluit
genomen, om langs de huizen met
collectebussen te komen.
Dit doen ze ook tijdens de
intocht en op
d’Ouw School.
Want zo’n dorpsfeest is en
blijft een toch een mooi
symbool!

De Sint

26 t/m 30 oktober stond weer in het teken van
pompoenen en Heksen. De opening met een
record aan verlichte pompoenen, geflankeerd
door creaties van de kinderen van basisschool
Sint Jan was indrukwekkend. 27 creaties en
een demonstratie van de Kempenvliegers
zorgden voor veel show op de grond en in de
lucht. Vele bezoekers (voorzichtige schatting
7000 tot 8000) genoten van creatief Oerle.
Terugkijkend is Groen en Keurig erg tevreden over
de afgelopen 10 jaar. Zeker in de ontwikkeling en de
vaak uitmuntende creaties. Dank aan alle
deelnemende families, verenigingen en buurten/
straten in al die jaren!
Een overname van de organisatie door anderen is
een vurige wens van de Bloemenvereniging.
Hartelijk dank!
Bloemenvereniging Groen en Keurig
Enkele uitslagen :
Bewerkte pompoenen:
Halloween:
Geautomatiseerd:
Families:
Grootste Pompoen:
Buurtverenigingen:
Verenigingen:
Publieksprijs:
Wisselbeker:

Fam van Bree
Fam Eggenhuizen
KUHUKU
Fam Stockfisch
K. V. O.
Janus Hagelaarsstraat
K.V.O.
KUHUKU
Janus Hagelaarsstraat

Het Sint Nicolaas Comité wenst iedereen een
fijne middag dan!
Groetjes van Corné, Sandra, Frank, Emiel,
Cindy, Jeanine en Mellanie.
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Weekeinde van 16 – 17 november:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (Convocamus)
Weekeinde van 23 - 24 november:
Geen vieringen in onze kerk! (meer info: zie
hieronder)
Weekeinde van 30 november – 1 december:
1e zondag van de Advent
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
Weekeinde van 7-8 december:
2e zondag van de Advent
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(Convocamus)
Dinsdag 10 december:
19.00 boeteviering in de H. Jozefkerk. voorgangers
alle pastores van parochie Christus Koning

Eén parochie voor Veldhoven en Meerhoven
Op 15 augustus is officieel de nieuwe parochie
Christus Koning van start gegaan met een nieuw
bestuur. De bestuursleden zijn evenredig uit de
voormalige parochies afkomstig en hebben hun
portefeuilles en taken onderling verdeeld.
Vrijwilligers uit de diverse werkgroepen worden
momenteel uitgenodigd en men probeert op
sommige terreinen wat meer uniformiteit te krijgen.
Een goed voorbeeld hiervan is reeds de Werkgroep
Kerkhoven en het Parochieblad.
De penningmeester heeft de mensen van de
Actie Kerkbalans gevraagd om met hem mee te
denken voor een gezamenlijke toekomstige opzet.
Ook de koren zijn uitgenodigd voor een overleg en
zij zullen zich op hun toekomst moeten beraden.
Met ingang van 1 januari a.s. is er in de St. Jan de
Doperkerk uitsluitend op zaterdagavond om
19.00 uur een viering. Het is natuurlijk plezierig als
hier dan op meerdere zaterdagen een koor zingt. De
meeste dirigenten, organisten en koorleden zijn
echter al hun hele koorleven op de zondag actief en
hebben daar al hun activiteiten op aangepast. Zal
Convocamus bijv. in onze kerk blijven zingen op ’n
zaterdagavond of verhuizen zij naar de
H. Caeciliakerk? Het St. Janskoor heeft momenteel
een te kleine bezetting en zou graag nog meer leden
verwelkomen. Zo zijn er natuurlijk nog meer
kwesties die aan de orde zullen komen. Een
wijziging van zondag naar zaterdag lijkt voor een
leek heel simpel, de praktijk laat soms iets anders
zien. Ik wens allen openhartige en eerlijke
gesprekken met voor elke doelgroep een gunstig
resultaat!
Alexa

Weekeinde van 14-15 december:
3e zondag van de Advent
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
zo 9.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(Convocamus)
Op zondag 24 november om 10.30 uur is er op
het Hoogfeest van Christus Koning een
startviering van de nieuwe parochie Christus
Koning in de H. Lambertuskerk te
Meerveldhoven.
Welkom allemaal!

Timmer- en Mont agebedrijf

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

Parochieberichten:
Pastores:

Zaalcompetitie BIO1

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,
( 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

ZAALCOMPETITIE BIO1

2013/2014

Alle thuiswedstrijden van BIO1 worden gespeeld
in sporthal den Ekkerman.
10 nov 15.30u Roka 1 – BIO 1
17 nov 17.55u BIO 1 – Tuldania 1
24 nov 11.15u Rietvogels 1 – BIO 1
Sporthal de Kemphaan in Riethoven
1 dec
11.25u BIO 1 – Spoordonkse girls 1
8 dec
17.30u DOS 1 – BIO 1
Sporthal de Schop in Asten
15 dec 12.30u Vessem 1 – BIO 1
Sporthal de Kraanvogel in Eersel
22 dec 17.55u BIO 1 – Neca 1
12 jan 10.15u BIO 1 – Roka 1
19 jan 14.45u Tuldania 1 – BIO 1
Sporthal Hercules in Diessen
26 jan 11.25u BIO 1 – Rietvogels 1
2 febr 11.45u Spoordonkse girls – BIO 1
Sporthal de Kemmer in Oirschot
9 febr 11.25u BIO 1 – DOS 1
16 febr 17.55u BIO 1 – Vessem 1
23 febr 16.15u Necu 1 – BIO 1
Sporthal Eureka in Hapert

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Overpeinzingen
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Ja, de maand november is alweer begonnen.
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik dacht:
“Oei, de herfst staat weer voor de deur!”
En nu is die herfst alweer voor het grootste deel
voorbij.
Nog even en de winter komt er weer aan.
De tijd gaat soms zo snel.
En ach … soms heb ik daar geen moeite mee, want
er zijn nu eenmaal dagen die niet snel genoeg om
kunnen gaan.
Het vreemde is natuurlijk, dat juist de dagen, die je
snel om wilt laten gaan … lang duren. En de dagen,
die eigenlijk wel weken mogen duren … om lijken te
vliegen.
Dat zijn dingen die een mens gewoon niet in de
hand heeft. Tja, het is niet anders hè. Een mens
heeft nu eenmaal lang niet alles in de hand.
Maar goed, de herfst; dat nu niet direct mijn
lievelingsseizoen is, heeft zich tot nu toe toch wel
van haar mooie kant laten zien.
Tenslotte hebben we nog heel aangename dagen
gehad en kunnen genieten van de mooie kleuren die
de herfst ook met zich meebrengt.
Dus eigenlijk mogen we niet mopperen. En dat doen
we dan ook maar niet.
Er valt toch veel te genieten van al het moois dat te
zien is in de herfst. Alleen al de paddenstoelen, die
we toch voornamelijk in dit jaargetijde zien.
Met een glimlach denk ik dan aan het versje dat ik
als kind zo vaak zong. Ach, iedereen kent dat versje
wel van die grote rode paddenstoel, dus zing het
maar even mee als je zin hebt.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Op een grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen
Heen en weer te wippen
Krak, zei toen de paddenstoel
Met een diepe zucht
Allebei de beentjes
Hoepla in de lucht
Maar kabouter Spillebeen
Ging toch door met wippen
Op die grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Daar kwam Vader Langbaard aan
En die zei toen luid:
"Moet dat stoeltje ook kapot?
Spillebeen, schei uit!
Thea.

Crypto Oers, puzzel 2

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc. beschreven.
Bij een juiste invulling vind je in de grijze vakken
van boven naar beneden de naam van een familie
die in Oers woont of heeft gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl.
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto’s wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken.
Hoe vaker je meedoet hoe groter de kans!
De oplossing van Crypto 1 was: Kelders.
De inzenders zijn:
Ria Verbaant, Annie Stemerdink en Tonnie Antonis
1

Fysiotherapie in Oerle
Vorige keer hebben we het een en ander verteld
over ouder worden en wat fysiotherapie zou kunnen
betekenen. Maar natuurlijk werken we voor mensen
van elke leeftijd. Nekklachten, schouderpijn, een
stijve rug, ademhalingsproblemen, stressklachten,
een onwillige knie……………….
U kunt hiervoor en voor nog veel meer terecht bij de
fysiotherapeut. Ook als u een sportblessure hebt,
helpen wij u graag.
En over sportblessures gesproken……. Fysiotherapie
Oerle heeft contact gezocht met de Oerse
korfbalclub BIO en aangeboden om de geblesseerde
speelsters te begeleiden, contact te onderhouden
met de train(st)ers en zo nodig in de trainingen wat
te laten zien over krachttraining en training van
rompspieren, de zogenaamde core-stabilty training.
En gelukkig is het bestuur van BIO blij met dit
aanbod.
Met tennisvereniging De Korrel zijn we nog in
gesprek om te kijken of we ook voor die vereniging
iets extra’s zouden kunnen betekenen. Hopelijk
kunnen we daar de volgende keer iets meer over
vertellen.
Onze kinderfysiotherapeute, Judith van Elst, gaat
contact zoeken met de school, (of heeft dat
inmiddels gedaan) om daar te vertellen wat zij zou
kunnen betekenen voor de school.

2
3
4
5
6
7

1 Deze familie klinkt als het uiteinde van
een poes

(11)

Op deze manier willen we onze contacten in Oerle
geleidelijk gaan uitbreiden om te komen tot een
mooie fysiotherapiepraktijk voor de Oerlenaren.

2

Een straat is niet tegen een jongen (8)

Mocht u meer willen weten over ons,
Fysiotherapie Oerle is te bereiken op
telefoonnummer 2921974 of 2539665 (Heikant).

3

Zingt een dorp in het frans? (9)

Michiel Knibbe en Martin van Dam

4

Moeder Binnendijk is het (3)

5

Een dier onder de grond plus vier wieken (5)

6

Een deel van een vinger wagen is anders een
rooktak (7)

7

Een vroegere bakker is vlug (3)

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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Dwaaltuin Kerst Event

Geocachen:Dwaaltuin Kerst Event te
Zandoerle
Wat is geocachen? Geocachen is een gratis
schattenjacht in de echte buitenwereld. Er zijn
2.252.458 actieve geocaches en meer dan
6 miljoen geocachers in de hele wereld. Zo’n
schat noemen ze een “cache” die kan worden
gevonden met coördinaten met behulp van een
GPS. Een cache wordt verstopt door een
geocacher, ergens in de wereld en de
coördinaten worden dan gepubliceerd op een
speciale site www.geocaching.com.
Een ieder die is aangemeld op deze site (geheel
gratis) kan dan op zoek naar deze cache. De sport
kan worden beoefend door jong en oud. U komt op
plaatsen bij u in de buurt of ver daar buiten waar u
nog nooit bent geweest. Het speelt zich buiten af.
Er zijn zogeheten “oppikkers” maar er zijn ook
caches waar enkele kilometers gewandeld of gefietst
moet worden. Meestal worden deze caches op mooie
plaatsen weggelegd ergens in de natuur. Als u zich
aanmeld op de geocache site moet u een vinkje
plaatsen dat u respect heeft voor de natuur, op de
paden blijft en geen rotzooi achterlaat. Een
geocacher heeft respect voor de natuur. Aangezien
het een sport is met vele facetten, worden er ook
events gehouden. Op een event komen dan
geocachers bij elkaar om gezellig met elkaar te
babbelen, meet en greet, over het geocachen en
onderling ervaringen uit te wisselen en diverse
caches te doen op die dag!
In de gemeente Veldhoven zijn vele mensen actief
bezig met deze vorm van sport.
Kijk op de site van geocaching.com om te zien op
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welke plaatsen in Veldhoven deze schatten verstopt
zijn. Zo ook liggen er diverse schatten in en rondom
de Dwaaltuin in Veldhoven.
Vandaar dat er gekozen is om in de Dwaaltuin in
Zandoerle een eerste Kerst Event te gaan
organiseren. Je kunt wel zeggen dat dit het eerste
grote Geocache Event in deze regio is.
Michel Steenbekkers, de organisator van dit event,
is hier bijzonder trots op, zeker nu hij al meer dan
200 aanmeldingen heeft voor dit Dwaaltuin Kerst
Event.
Michel is in gesprek gegaan met de eigenaren van
de Dwaaltuin die elk jaar rond de Kerstdagen hun
tuin open stellen voor bezoekers die meer willen dan
alleen maar eten! Bewegen en buiten zijn is met
deze dagen een waar succes gebleken en daar sluit
de Geocache sport goed bij aan.
Wil je meer weten of het mee beleven dan kan dat.
Ook de gewone bezoeker is op zondag 22 december
van harte welkom in de Dwaaltuin ’t Oerse Zand
Zandoerleseweg 78, Zandoerle
Tijd 12.00 uur tot 16.00 uur.
Entree Geocache leden gratis na aanmelding!
Aanmelden tot 18 -12-2013
Organisator Georegards Xenofon
michel.steenbekkers@gmail.com
Entree Tuinbezoekers € 2,50 p.p.

Vaaggrond
Het was een zinvolle ontmoeting tussen
buurtbewoners en kunstenaars op zaterdag
5 oktober bij Vaaggrond, een project van
Atelier Els Börger.
Kunstenaars die elkaar nog niet kenden, hebben aan
elkaar verteld aan welke kunstacademie zij zijn
afgestudeerd. ’s Morgens stond vooral in het teken
van: Wie ben ik en wat houdt mij bezig?’
‘s Middags ging het meer om de vraag waar iedere
kunstenaar zijn werk wil neerzetten en hoe het zich
verhoudt tot het werk van anderen. Allemaal zijn zij
het erover eens dat het neerzetten van objecten
midwinter in een bostuin een bijzondere beproeving
is. Op de eerste plaats kent een bostuin geen witte
muren. Tussen witte muren kan werk los van iedere
context worden getoond. Het werk moet zich ook
nog eens staande zien te houden in allerlei
weersomstandigheden. Bovendien moet het
zeggingskracht hebben. Dat vereist veel meer dan
het creëren van schoonheid om de schoonheid
alleen.

’s Middags spraken deelnemende kunstenaars en
buurtgenoten van Hoogeind en de Vlut met elkaar.
Naast de gezelligheid was het ook een
betekenisvolle bijeenkomst. Eric Peeter luisterde
belangstellend naar het historische verhaal over de
camping ‘t Vlutterke. Van familie v.d. Sangen, de
voormalige eigenaren, kreeg Eric materiaal over
‘t Vlutterke. Daar verdiept hij zich nu in. Hij vervat
oude verhalen in hedendaagse kunst. Wij zijn
benieuwd wat het gaat worden. Het is niet
uitgesloten dat Trijnie Nanninga inspeelt op de

‘overgang’ in het Papegaaienpark. Haar ‘gekkig’geit,
zien we sowieso terug. Trijnie naait kunstzinnige
kostuums in de vorm van ‘dieren’. Als zij die
aantrekt, komt zo’n figuur écht tot leven: een
levend kunstwerk!
En nu nog een vraagje:
Mijke Jansen gaat een object opbouwen waar zij
oude schoenen voor nodig heeft. Mocht je
afdankertjes hebben staan, lever ze in bij Vaaggrond
op de Kleine Vliet 1d in Oerle. Ieder paar levert een
vrijkaartje op (à € 2.50) voor de midwinterexpositie
‘Overgang’ van 22 december t/m 1 januari. Hij is
niet persoonsgebonden. Houd jij niet van
hedendaagse kunst, maar weet je iemand anders
die je blij kunt maken? Doen!
Owen van Buuren

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

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

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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Stimulans nieuws

BEURSVLOER VELDHOVEN
Op donderdag 21 november van 17.00 tot 19.00 uur
vindt in ’techniekHuys de tweede Beursvloer
Veldhoven plaats. De Beursvloer is een initiatief van
Stimulans Vrijwilligersbureau en gemeente
Veldhoven.
Handel met netwerkfunctie
De Beursvloer brengt op een leuke en snelle manier
bedrijven en vrijwilligersorganisaties bij elkaar. Zij
kunnen tijdens het evenement handelen in
menselijke inzet en materiële ondersteuning.
Wat de een over heeft of graag wil aanbieden, is
voor de ander zeer gewenst. Kijk op de nieuwe site
voor informatie en meld u meteen aan met uw eigen
vraag of aanbod: www.vrijwilligersveldhoven.nl
Heeft u vragen over de Beursvloer? Neem dan
contact op met Marjon Middel-van de Laar,
coördinator van Stimulans Vrijwilligersbureau,
Telefoon:
06-20 32 11 56
e-mail:
beursvloer@stimulansveldhoven.nl.
VRIJWILLIGERSBUREAU NU OOK OP
WOENSDAG GEOPEND
Sinds 1 september jl. zijn wij ook op woensdag weer
geopend. Door deze extra openingsuren kunnen wij
nog meer organisaties en vrijwilligers helpen. Heeft
u een nieuwe vacature? Door problemen met onze
digitale vacaturebank vragen wij u om deze
voorlopig per e-mail bij ons aan te melden.
Stuur uw vacature naar:
vrijwilligersbureau@stimulansveldhoven.nl.
VRIJWILLIGERSPRIJS 2013
Vanaf nu kan iedereen in Veldhoven weer een
organisatie nomineren voor de Vrijwilligersprijs!
Kent of bent u een organisatie die deze prijs
verdient? Mail uw nominatie dan voor 14 december
2013 naar francis.vanboxtel@veldhoven.nl,
uiteraard met uitleg waarom u vindt dat deze
organisatie in aanmerking komt voor de
Vrijwilligersprijs 2013.
De wisseltrofee “De Bekroning”, een geldbedrag en
een workshop naar keuze bij De Parasol gingen
vorig jaar naar Stichting Oranjemarkt Veldhoven.
Kijk ook even op onze site voor meer informatie:
www.vrijwilligersveldhoven.nl.
POLITIEK DEBAT
Vrijwilligerswerk is sterk aan het veranderen. We
veranderen in een Participatiesamenleving, zo ook in
Veldhoven. Vanuit de overheid wordt er steeds meer
verantwoordelijkheid bij vrijwilligers (organisaties)
gelegd. Wat we zien is dat er steeds meer
vrijwilligers gevraagd worden voor korte en tijdelijke
klussen. Vraag en aanbod op elkaar laten aansluiten
wordt hierdoor moeilijker. Om deze reden willen we
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de vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid bieden
hierover met de politiek in gesprek te gaan.
Stichting Stimulans Welzijn organiseert daarom op
woensdag 27 november a.s. een politiek debat over
vrijwilligerswerk. Dit vindt plaats van 19.30 uur tot
22.00 uur in Jongerencentrum Odeon, Burgemeester
Van Hooflaan 151.
Twee grote thema’s fungeren deze avond als
leidraad:

· de toenemende vraag naar vrijwilligers/
mantelzorgers

· hoe kunnen we vrijwilligerswerk aantrekkelijk(er)
maken voor jongere vrijwilligers (tot 30 jaar)
Veldhoven is een betrokken gemeente als het
aankomt op vrijwilligersprojecten. Veldhoven
Vernieuwend Vitaal en het Participatieplein zijn hier
voorbeelden van. Stimulans hecht veel waarde aan
uw mening en hoopt dat u deze betrokkenheid deelt
en nodigt u daarom van harte uit om tijdens deze
avond een bijdrage te leveren aan het debat. Wij
willen de thema's aan de hand van verschillende
stellingen bespreken en pittige discussies
aanzwengelen.
Zou u ons vóór 15 november per e-mail willen laten
weten of u aanwezig wilt zijn tijdens het debat?
U kunt zich aanmelden via Vesna Leuverink,
e-mail:
vesnaleuverink@stimulansveldhoven.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

Oranje starters
OranjeStarters, dé
voordeur naar ambacht
en werk
OranjeStarters geeft support aan mensen die
op zoek zijn naar een nieuw vak, waar nog
voldoende werk in te vinden is in de regio
Zuidoost-Brabant. Deze voordeur staat voor
iedereen open, ongeacht leeftijd, achtergrond
of diploma’s. Persoonlijke kwaliteiten en
competenties, daar draait het om. Zin in
werken en iets nieuws willen leren is uiteraard
ook belangrijk.
OranjeStarters is een onafhankelijk platform voor de
regio Zuidoost-Brabant waar verschillende wegen
richting ambachtelijk vakwerk, het zelfstandig
ondernemerschap en werk samenkomen.
Het platform biedt informatie over ambachtelijk
vakwerk waarin werkgelegenheid is, brengt het
contact met andere vakmensen tot stand,
organiseert oriëntatieprogramma’s en bevordert het
zelfstandig vakmanschap.
Ambachtelijk vakwerk is weer in!
De komende jaren stromen veel vakmensen uit en
ontstaat er nieuw werk door technologische
ontwikkelingen. Er is dus volop werkgelegenheid
voor mensen die graag een vak in de praktijk leren
en met hun hoofd en handen willen werken!
Ambachtelijk vakmanschap is er op alle niveaus. Of
het nu om een tandtechnicus gaat, een orthopedisch
schoenmaker, CNC-frezers en hoedenmakers, voor
iedereen is aansluiting mogelijk op zijn of haar
persoonlijke interesse, talenten en competenties.
OranjeStarters brengt deze verbinding tot stand.
Voor wie is OranjeStarters?
Jonge mensen die nog een beroep moeten kiezen,
ervaren mensen die zich heroriënteren en
werkzoekenden, komen niet altijd in aanraking met
de juiste informatie, vakmensen en kansen. Ook het
gebrek aan persoonlijke aandacht is vaak een
belemmering om verder te komen. OranjeStarters
doorbreekt dit.

Online kennisplatform
OranjeStarters zet het Online Kennisplatform van
Treshare in, dat in samenwerking met de CEO van
Foursquare tot stand gekomen is. Op dit platform
kun je vragen stellen over vakwerk &
werkgelegenheid, documentatie delen en in contact
komen met andere ambacht-ondernemers. Door
kennis te delen en te participeren kunnen
deelnemers tevens punten en badges verdienen,
vergelijkbaar met de bekende social media dienst
Foursquare. Deze punten zijn weer gekoppeld aan
serviceproducten van OranjeStarters.
Hans Biesheuvel,
ambassadeur
OranjeStarters

OranjeStarters zet zich
in om het imago van
ambachtelijk
vakmanschap weer als
aantrekkelijk en positief op de kaart te zetten. Ik
ondersteun deze inzet van harte. Goede vakmensen,
als zelfstandig ondernemer of als werknemer,
hebben we keihard nodig! Lees verder op
www.oranjestarters.nl
Het Ambachtshuis Brabant
Vanaf januari 2014 organiseert OranjeStarters één
keer per kwartaal ‘Het Ambachtshuis Brabant’. Dit is
een ontmoeting tussen vakmensen en
belangstellenden over de diversiteit van
ambachtelijk vakwerk, werkgelegenheid en het
ondernemerschap. De eerste vindt plaats op
vrijdagmiddag 17 januari 2014 in Eindhoven.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
info@oranjestarters.nl of via de website
www.oranjestarters.nl
Het Ambachtshuis Brabant is uitermate geschikt
voor mensen die zich heroriënteren op werk en
ouders en jongeren die meer informatie willen over
de kansen op werk in ambachtelijk vakwerk in de
regio. Maar ook voor mensen die werkzaam zijn in
een ambacht en hun ondernemersgeest willen
uitdagen.
Elk kwartaal is een bedrijf in de regio gastheer.

De combinatie van persoonlijke ondersteuning en de
koppeling met de juiste informatie, mensen en
kansen, maakt de aanpak van OranjeStarters uniek.
Er is oog voor interesses, competenties en talent.
Deze vormen het vertrekpunt voor support.
Vooral ‘gaan doen’ en ‘aan de slag gaan’, is het
credo. OranjeStarters zet zich in voor de beste
match en daagt uit tot het zetten van een stap in de
goede richting. Eenmaal van start, geeft het
deelnemers de inspiratie en energie om zich ergens
voor in te zetten. Overigens levert deze support ook
waarde op voor bedrijven die op zoek zijn naar
gemotiveerde vakmensen (in spé).
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Sander in Nieuw Zeeland
Sander Antonis is samen met een
vriend vertrokken naar Nieuw Zeeland
om daar ruim 20 weken stage te
lopen. Hij houdt ons regelmatig op de
hoogte van zijn avonturen.
We beginnen dit reisverslag met een
weetje, je hebt er helemaal niets aan, maar je mag
het gerust doorvertellen, (daar heb ik geen
problemen mee), en of het helemaal de waarheid is,
daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te
steken. De titel van dit reisverslag komt namelijk
overeen met twaalf, het bestaat namelijk uit
‘twee’ (two) en ‘over’ (left) dat later twelve is
geworden. Zo heb je in het Oergermaans ‘twalibi’
dat op hetzelfde neerkomt. Op school vragen ze
altijd bij het schrijven van een verslag om een
goede binnenkomer, dit om de lezer een beetje
nieuwsgierig te maken… Ach ja, beter dan helemaal
niets zullen we maar zeggen.
Week nummer twaalf alweer en we zitten al in
november, dat wil zeggen dat ik in mijn stage
periode al over de helft ben en dat ik nog maar
minder dan drie maanden hier in Nieuw Zeeland
ben. Daarom grijp ik elke mogelijkheid aan om zoveel mogelijk van dit prachtige land te zien, te leren
en voor het allerbelangrijkste ‘om te genieten’.
Daarom is er ook deze week weer een uitstapje
gemaakt, en niet zomaar eentje… ook is het geen
probleem als je Sander Antonis voor gek wil
verklaren, maar dit weekend hebben we een trip
gemaakt van meer dan duizend kilometer, 1000 ja!
We (Bjorn, Karoline en Andy aus Deutschland en
Martijn) zijn in de vroege morgen vertrokken vanuit
Auckland om vervolgens naar Cape Reinga te rijden,
dat 425 kilometer ten Noorden van Auckland ligt, en
daarmee het Noordelijkste punt van Nieuw Zeeland
is. Daar hebben we genoten van het verbluffende
uitzicht. Een uitzicht waar je wel eventjes stil van
wordt. De golven waren prachtig aan het dansen om
vervolgens op een sierlijke manier tegen de rotsen
neer te slaan, het water was ontzettend helder en
het strand lag er keurig bij. Dit was genieten, puur
genieten en het afscheid nemen was dan ook wel
even zwaar…

Vervolgens zijn we naar reusachtige duinen
gereden, die dan ook de naam ‘Giant Dunes’ kende.
Daar hebben we gespeeld als kleine kinderen in de
zandbak. Het was aardig zwaar om elke keer weer
naar de top te klauteren maar je kon er heerlijk van
af duiken, vliegen, vallen, rennen, nog meer duiken
nog meer vliegen en ga zo maar door. We hebben
hele leuke foto’s kunnen nemen en het was een
speelkwartier van zo’n
dertig minuten, als je
begrijpt wat ik bedoel.
Google vooral eventjes
‘Giant Dunes Cape Reinga’
om een beeld te kunnen
vormen van deze
ontzettend grote zandbak.
Uitgeput en wel hebben we heerlijk gegeten in een
steakhouse om daarna onze ingekochte gerstenatjes
in het vooraf gereserveerde hostel te kunnen
nuttigen. Ook dit was een groot succes, het was een
soort van jeugdherberg met vele jonge reizigers en
met allerlei faciliteiten om het naar je zin te kunnen
hebben. Om elf uur was het tijd om naar de kamer
te gaan en daar hadden we een vijf persoonskamer
met vijf bedden en daar hebben dan ook vijf mensen
heerlijk kunnen slapen om de volgende dag weer fris
en fruit verder het noorden van het Noordereiland te
kunnen ontdekken.
Na een lekker ontbijtje bij de plaatselijke bakker zijn
we naar 90 Miles Beach gereden, een strand waar je
bij eb met de auto over heen kunt rijden. Helaas
troffen we het strand aan tijdens vloed en hebben
we maar de verstandige keuze moeten maken om
de auto achter te laten. Om er toch een groot
avontuur van te maken, hebben Bjorn en ik de
zwembroeken uit de auto gepakt, om een heerlijke
frisse ochtendduik te nemen in de oceaan. Er waren
hoge golven en er werd steeds meer risico genomen
om verder het water in te gaan, totdat de stroming
op een gegeven moment zo sterk werd dat we de
volwassen keuze hebben gemaakt om gauw het
water uit te gaan. Het hoogtepunt van de waterpret
was bereikt en daar waren we dan ook zeker dik
tevreden mee.
Het laatste wat we zeker moesten bekijken was een
boom, en je voelt het al aankomen, dit was
natuurlijk niet zomaar een boom. Nee, het was een
van de grootste bomen van het land en ook een van
de dikste ter wereld. Het was namelijk een boom
van meer dan 50 meter hoog, dat nou niet zo
bijzonder is maar deze had een omtrek van meer
dan 14 meter.
Om dit weekend helemaal top af te kunnen sluiten
hebben we deze avond nog eens lekker gegeten in
een Italiaans restaurant. Het was even lastig voor
mijn Duitse kameraad maar ik kon hem toch wel
even duidelijk maken wat de Italiaanse woorden
inhielden en welke gerechten meestal aan te raden
zijn. Het was de ideale afsluiter van het weekend…
De batterij van deze jongen is helemaal leeg en
moet opgeladen worden, het is daarom tijd voor een
lange nachtrust. Op naar week dertien!
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Bart in Brussel
Van Frankrijk naar Bruxelles.
Na bijna vier maanden in
Frankrijk, is het nu tijd voor
een nieuwe uitdaging:
‘Brussel’ ofwel ‘Bruxelles’.
De maand oktober is alweer
voorbij. Voor het eerst sinds
tijden begon de maand rustig.
De maand stond in het teken
van veranderingen. In Frankrijk heb ik een
geweldige tijd gehad maar er is een tijd van komen
en een tijd van gaan.
Op woensdag 9 oktober is het
zover, Bart vertrekt vanuit
Minzac naar de Europese
hoofdstad. Wat een
verandering, van het platteland
naar het hartje van een
gigantisch drukke stad.
Afscheid nemen is nooit leuk,
maar dit keer valt het afscheid echt zwaar. Eerst
even op m’n gemak ontbijten, koffie drinken en de
auto inpakken. Helemaal vol geladen rijd ik het
domein af. Na een geweldige periode in Frankrijk
van ruim drie en een halve maand verlaat ik het
domein en dat doet even zeer (ik kom nog wel terug
hoor, don’t worry). De start van 850 kilometer is
begonnen. Op naar de volgende nieuwe uitdaging:
‘Brussels here I come’. De reis verloopt goed. Op het
moment dat ik Parijs binnen rijd, begint het enorm
hard te regenen. Dit in combinatie met de
gebruikelijke drukte geeft een oponthoud van een
half uur (dat valt nog reuze mee). Na negen uur
rijden arriveer ik in hartje Brussel. Ik verblijf bij
vrienden van Erica & Michel, zij hebben twee winkels
en één restaurant. De komende tijd zal ik hen gaan
helpen met allerlei klusjes.

Na het weekend ga ik met de trein terug naar
Brussel. Van Eindhoven naar Dordrecht en door naar
Bruxelles-Central. De eerste periode in Brussel is
wennen, nieuwe mensen en een nieuwe stad
(Brussel is best druk, iets drukker dan het platteland
van Minzac). Doordeweeks zal ik in Brussel zijn en in
de weekenden ga ik regelmatig naar huis. Twee
weken geleden ben ik voor het eerst een weekend in
Brussel gebleven. Alleen was ik niet. Mijn collega
van het restaurant nam mij op zondag (20 oktober)
mee op aperitief en naar ’t restaurant. Daarna nog
wat drinken in de kroeg. Een geslaagde avond. Waar
ik thuis in Oers 30 of 40 minuten voor moet fietsen
hoef ik hier maar twee minuten voor te lopen. Hoe
relaxed is dat? Op maandag kwamen pap, mam en
Ilse een dagje op bezoek. Door de stad wandelen,
koffie drinken, lunchen, weer wat drinken, pizza
eten en de dag is om. Volgens mij vond iedereen het
een gezellige dag. De week gaat verder met werken
en toen weer een weekend naar huis. Het op en
neer reizen is ideaal voor het schrijven van mijn
blog of voor een uurtje slaap. Een weekend naar
huis staat bij mij in het teken van rust en slapen.
Het tegenovergestelde is gebeurd. Een weekend
naar huis is een weekend van dit nog regelen, dat
nog regelen, etc. Op dinsdag (29 oktober) ga ik
weer terug met de trein naar Brussel. Aangekomen
in Brussel en de week begint meteen met werken.
Niet even rust, nee dat kennen ze hier niet. Zomaar
een dag: In de ochtend in één winkel de etalage
inrichten, in de middag de levering en in de andere
winkel opruimen. Nog voor het sluiten van de winkel
cross ik naar het restaurant om te eten, dan even
snel naar huis om me om te kleden en weer naar
het restaurant om heel de avond daar te werken.
Zo gaat het de hele week door. Nu zondag
(3 november) zit ik voor het eerst weer een avondje
thuis.

Op zaterdag 12 oktober gaat mijn
overvolle auto richting Nederland. Na
het ontbijt pak ik mijn spullen en ga
richting mijn auto (deze staat in de
garage geparkeerd). Nog anderhalf uur rijden en
dan ben ik thuis. Rond de middag klok draait de
auto na ruim drie en een halve maand de oprit weer
op. Even een weekend thuis na al die weken.
Wat kan een leven toch veel veranderen in één jaar
tijd. Een jaar geleden helemaal trots op mijn nieuwe
baan, ontslag genomen bij Kwantum en geen school
meer (ook een hele verandering). Ondertussen nog
enorm druk met de Veldhovense Revue (een
geweldige tijd die ik nooit zal vergeten, op naar de
volgende productie). Naar nu hier in Brussel. Alweer
één maand in Brussel waar alle talen door elkaar
gesproken worden (van Frans, Engels naar
Nederlands en Vlaams), bijna vier maanden
Frankrijk en al een klein beetje zicht op de winter in
…. !?!? Volg mij op:
bartvanderzeeblog.wordpress.com of lees in de
volgende Koers van Oers waar ik dan ben.
Tot de volgende!
13

Oersmakelijk

TCO in Walibi
Stichting

Door Ruud van der Velden

Eendenborstfilets met foie gras
Ingrediënten (voor 4 personen)

·
·
·
·
·
·
·

25 g roomboter
600g eendenborst

De leiding heeft zich
ook niet verveeld.
Rond vier uur gingen
de meeste groepjes
nog friet eten, en rond

100ml gevogeltefond
100ml port
100g foie gras
1 eetlepel cranberry compote
2 eetlepel slagroom

Bereidingswijze
1. Snijd de eendenborstfilets ruitgewijs door de
vetlaag in, tot op de vleeslaag.
2. Peper en zouten.
3. Klontje boter in de koekenpan bruin laten
worden, de eendenborst met de vetkant
langzaam laten smelten.
4. Omdraaien en even bruin laten worden.
5. Daarna de eendenborst in de oven zetten op
ongeveer 220˚C, Deze 5 tot 10 minuten laten
garen (naar eigen wens).
6. Een deel van het vet afscheppen en hier
bijvoorbeeld voorgekookte roseval aardappeltjes
in bakken (lekker).
7. Bij het restant van het braadvet de port gieten en
één eetlepel cranberry compote toevoegen. Dit
even laten inkoken en vervolgens de slagroom
toevoegen.
8. De borstjes uit de oven in dikke plakken snijden,
hierop de foie gras leggen en vervolgens de saus
erover schenken.
9. Smakelijk!
Ik heb voor dit recept gekozen omdat
Niek van Campen al had aangekondigd dat ik een
man met passie voor het vak ben en met het
insturen van dit recept, ik duidelijk wil maken dat hij
niet gelogen heeft.
Ik wil de pollepel doorgeven aan
Anet Schoonen
Ik kies voor deze persoon omdat
Zij mijn baas is bij Gasterij ’t Dorpsgenot en ik
benieuwd ben of zij nog leuke recepten heeft.
14

Op zondag 6 oktober was de eerste activiteit van het
TCO. We gingen naar Walibi Holland. De bus vertrok
om acht uur ’s ochtends, het was erg vroeg maar
wel meteen gezellig. Na een gezellige busrit van
2 uur kwamen we aan in Walibi. We moesten nog
even wachten bij de ingang, maar we konden al snel
naar binnen en gingen naar de verzamelplaats. De
groepjes verspreidden zich al snel over het park en
gingen in alle leuke attracties die er in het park zijn.
Een paar jongens gingen hun gewonnen knuffels
verkopen, waarmee ze veel geld verdienden.

vijf uur was het weer
tijd om naar huis toe
te gaan. Het was een
gezellige en geslaagde
dag!
Bedankt TCO!
Groetjes, Meral en Noortje

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:
Dit is gedaan om het voor de Oerlese gemeenschap
mogelijk te maken om dicht bij huis te kunnen
worden behandeld.
Na een kleine verbouwing van de biljartzaal is deze
ruimte ingericht als “goei kamer’. Hier kunnen op
woensdag ouderen binnen lopen voor wat
gezelligheid en buurt. Ook de wijkzuster is dan altijd
aanwezig.

Het dorpscentrum d’Ouw School bestaat ruim
50 jaar en wordt beheerd door een stichting
namelijk Stichting dorpscentrum Oerle.
D’Ouw School wordt gerund door vaste
medewerkster Jacqueline Borgers en door de
voorzitter van de stichting, Gidi van Riet. Zij worden
ondersteund door het bestuur en vele vrijwilligers.
Het dorpscentrum verhuurt ruimtes en bijna elke
vereniging uit Oerle maakt dan ook wel eens gebruik
van d’Ouw School.
Behalve het dorpscentrum zelf wordt ook de ruimte
van het jeugdhuis, wat grenst aan d’Ouw School
regelmatig verhuurd. Op dit moment zit er enkele
uren per week fysiotherapie de Heikant in deze
ruimte.

Het bestuur van de stichting doet dit alles om dat ze
denken dat het dorpscentrum in Oerle niet meer te
missen is. Echter door diverse verordeningen van de
gemeente wordt het op dit moment erg moeilijk
gemaakt. Zonder verdere financiële middelen zal het
moeilijk worden om te overleven. Het bestuur hoopt
dan ook in goed overleg met de gemeente tot een
oplossing te komen.
De gemeente heeft namelijk de verordening
aangepast waardoor dorpscentra en kantines e.d.
geen feesten meer mogen organiseren. Bij het
dorpscentrum werden regelmatig besloten feesten
gegeven. Diverse verenigingen hebben aan de leden
van de gemeenteraad middels een protestbrief te
kennen gegeven het hier niet mee eens te zijn. Een
bloeiend dorpscentrum is van groot belang voor een
‘dorp’ als Oerle. Hier wordt lief en leed met elkaar
beleefd.
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RKVVO tegen Tuvalu
Geen geld om shirtjes te ruilen
Door Ad Adriaans
Voor het eerst in de historie van RKVVO werd
er donderdagavond 31 oktober op sportpark
De Heikant een heuse interland gespeeld.
Tuvalu, een kleine eilandengroep in de Grote
Oceaan, nam een wedstrijd tegen het Oerlese
team op in een elf weken durend
trainingskamp in Nederland. Het ging er
officieel aan toe. Beide teams kwamen op,
daarbij geëscorteerd door jeugdleden van
RKVVO. Beide teams stonden opgesteld bij de
middenstip, compleet met nationale vlaggen.
Zoals het hoort bij een interland werden ook
de nationale volksliederen gespeeld.
Het Tuvaluaanse voetbalteam haalde in mei 2011
alle landelijke dagbladen dankzij de aanstelling van
Foppe de Haan als bondscoach. Eindhovenaar Paul
Driessen is voorzitter van de Stichting Dutch
Support Tuvalu
die dit jaar het
Tuvaluaanse
elftal naar
Nederland
haalde. “Dat is
best bijzonder.
Het is pas het
derde land uit het continent Oceanië dat naar
Europa komt. Sinds medio augustus toert Tuvalu
door ons land om ruim twintig wedstrijden te spelen.
Naast het verbeteren van het nationale elftal als
team is het trainingskamp tevens een promotietour
om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van het
voetbal in Tuvalu.” Het landje doet al sinds 1987
pogingen om lid te worden van de FIFA. Als dat lukt
ontvangen ze van de FIFA een startsubsidie van een
miljoen dollar. Driessen: “Dat geld kunnen ze goed
gebruiken om velden aan te leggen, trainers aan te
stellen en internationale wedstrijden te spelen.”
Vinden de spelers het niet vervelend om zo lang van
huis te zijn? Paul: “Via Skype en Facebook hebben
ze contact met het thuisfront. Sommige spelers
hebben wel last van heimwee, maar dat wordt door
de teammanager goed opgevangen.” Hij heeft het
team de afgelopen maanden wel een groei zien
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doormaken. “De conditie wordt beter en ze leren
hier spelen volgens de Hollandse school.”
Onder de toeschouwers was ook burgemeester Jack
Mikkers. Hij dankte RKVVO voor het naar Oerle
halen van Tuvalu.
De wedstrijd, die eindigde in een 6-1 overwinning
voor RKVVO, stond tevens in het teken van het
afscheid van topschutter Rob van Breugel. Liefst
zestien jaar was hij de Oerlese voetbalclub trouw.
In die periode was hij goed voor ruim vierhonderd
doelpunten.

Er werden na afloop geen shirts geruild. Driessen:
“Tuvalu is een arm land, dus we kunnen niet steeds
shirtjes ruilen.” Voorafgaand aan de wedstrijd
speelde een team van ruim honderd E- en Fspelertjes van RKVVO tegen de reserves van Tuvalu.
De toekomst van RKVVO won met ruime cijfers.
Daan en Koen van Osch uit Eindhoven hijgen na de
wedstrijd even uit bij hun ouders die langs de lijn
staan. Op de vraag of het Nederlands elftal deze
tegenstander als toekomstig lid van de FIFA moet
vrezen klinkt het resoluut: “Nee, want het is een kei
slecht team.” Dinsdag 5 november speelde Tuvalu
de laatste wedstrijd op Nederlandse bodem, tegen
Wilhelmina ’08 uit Weert. Een dag later keerde de
selectie weer
huiswaarts.

Ploegwedstrijd Oerle

vandaag meer jongeren van de partij. Mijn elfjarige
zoon Hendrik vroeg mij vanmorgen nog hoe oud je
moet zijn om hieraan te mogen deelnemen.”
Jan Smolders (70) streed vroeger ook mee om de
prijzen, maar tegenwoordig hoeft het voor hem niet
meer. “Tegenwoordig meten ze alles uit. Al die
toeters en bellen hoeven voor mij niet. Vroeger
deden we het op het oog, en het oog bedriegt niet.
Je ziet met het oog ook of het werk er netjes bij ligt.
Maar als je naar de Nationale Kampioenschappen
wil, moet je het anders doen.”

‘Het oog bedriegt niet’
Door Ad Adriaans
Terwijl er zondagmorgen 3 november een straffe
wind waait over het perceel aan de Grote Aard
probeert een aantal deelnemers aan de
ploegwedstrijd een zo recht mogelijke beginvoor te
trekken. Een driehoofdige jury zal deze even later
beoordelen. Het vormt de start van de 57e editie
van de Ploegwedstrijd Zeelst die sinds twee jaar
thuis is op een landbouwperceel van Oerlenaar Jan
Smolders. Organisator Mart Snelders telt deze
zondag veertien combinaties op het veld. “Er zijn
zes deelnemers in de categorie historisch
rondgaande ploegen en acht deelnemers met een
hedendaagse wentelploeg achter de trekker.” Mart
neemt zelf ook altijd deel aan de wedstrijd. Hij heeft
een Fiat trekker uit 1952 welke is voorzien van
rupsbanden voor de ploeg staan. “Die werd vroeger
veel gebruikt in de bosbouw en in de bergen. Hij
wordt nu niet veel meer gebruikt, maar hij laat me
nooit in de steek.”
Deelnemers Bram van
Beers, John Kelders en
Christ Schippers staan zich
te verbazen bij een te
hoge aanstorting van een
van hun concurrenten.
Christ denkt met weemoed terug aan vroegere
jaren. “Toen was de ploegwedstrijd een echt
evenement met ruim zestig deelnemers. Er stond
een feesttent en als bijprogramma werden er
touwtrekwedstrijden gehouden.” Toch denkt hij dat
er toekomst zit in de wedstrijd. “Naast Bram zijn er

Theo Schoonen maakte vorig jaar zijn comeback
nadat hij vanaf zijn zestiende jaar enkele edities
heeft meegedaan. “Ik doe weer mee om het
deelnemersaantal op peil te houden. Er zijn niet
zoveel van dit soort wedstrijden in de regio, en ik
vind het belangrijk dat deze bliven bestaan. Mijn
uitdaging is om de anderen te evenaren en het
streven is natuurlijk om zo hoog mogelijk te
eindigen.” Theo neemt deel met een bijzondere
trekker. “Met deze Fiat 550 is mijn oom Rinus in
1968 wereldkampioen geworden in Rhodesië. De
trekker was toen net nieuw en is nog steeds in
goede conditie.” Frans Das, oud EK-deelnemer,
werpt een kritische blik op zijn geploegde sneden.
“Het kan niet beter, maar we zijn er nog niet”, zegt
hij halverwege de wedstrijd. Het werk van de
ploegers werd op tien punten beoordeeld. Naast de
beginvoor zijn dat onder meer de aanstorting, de
voren, de geploegde sneden, de dekking van groen
en stoppel en de eindvoor.

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

17

Lourdesbedevaart

Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken
11 t/m 19 september 2014
Lourdes, de plek waar iedereen kracht, inspiratie,
geloof en nieuwe energie kan vinden. De plek waar
hemel en aarde elkaar raken. Lourdes doet iets met
mensen. Een bus bedevaart naar Lourdes zorgt er
voor dat u het leven van alle dag weer wat
gemakkelijker aankunt. Ieder heeft zijn eigen
persoonlijke reden om op bedevaart te gaan.
Al 85 jaar organiseert de N.L.Z, een erkende
bedevaartsorganisatie, goed verzorgde reizen naar
Lourdes met de trein of het vliegtuig. In 2014 ook
weer bij voldoende belangstelling met de bus, van
donderdag 11 september t/m vrijdag 19 september.
Deze busreis is een bedevaartreis met een
toeristisch karakter. Er worden mooie plaatsen
bezocht, waaronder Reims, Nevers - waar
Bernadette ligt opgebaard - en op de terugweg de
bijzondere bedevaartsplaats Rocamadour.
De reis is met een comfortabele bus voorzien van
bar en toilet, het verblijf is in goede hotels. Alle
kamers hebben een eigen douche of bad en toilet.
In Lourdes sluiten we op zaterdag aan bij de
ongeveer 700 pelgrims die met de trein of het
vliegtuig zijn gekomen. We doen mee met de
officiële internationale- en de N.L.Z vieringen.
Daarnaast zijn er vieringen met onze eigen groep en
bekijken we de verschillende plaatsen die belangrijk
zijn geweest in het leven van Bernadette o.a. het
geboortehuis, de doopvont waarin zij gedoopt is, het
cachot waar zij woonde tijdens de verschijningen, de
grot en nog verschillende andere
bezienswaardigheden. Ook maken we een uitstapje

naar de Pyreneeën.
De bedevaart wordt begeleid door reis- hotelleider
Jos van der Heijden uit Best en pastoor
A. Verschure. (beiden zijn al jaren vrijwilliger bij de
N.L.Z bedevaarten).
Programma:
donderdag 11 september
Vertrek ± 08.30 uur vanuit Best, Wintelre, Knegsel.
Diverse tussenstops, o.a. in Reims met een bezoek
aan de prachtige kathedraal.
Overnachting in Troyes.
vrijdag 12 september
Onderweg een H.Mis aan de grot bij de zusters van
Nevers. Lunch in het klooster.
Overnachting in Olemps.
zaterdag 13 september
Aankomst rond lunchtijd (ongeveer 13.00 uur) in
ons hotel in Lourdes. ’s Middags is er een
openingsviering samen met de andere pelgrims van
de N.L.Z .
zaterdag 13 t/m woensdag 17 september
We nemen deel aan:

·
·
·

de internationale vieringen: lichtprocessie,
sacramentsprocessie (met ziekenzegen),
internationale hoogmis.
vieringen van onze bedevaart: H. Mis aan de Grot
met alle Nederlandstalige pelgrims, themaviering.
vieringen met onze eigen groep, o.a. de
kruisweg.

Verder bezoeken we plaatsen die belangrijk zijn
geweest in het leven van Bernadette, we hebben
een rondleiding over de Heiligdommen en bezoeken
Cité Saint Pierre.
donderdag 18 september
Vertrek uit Lourdes, lunch in het prachtige
Rocamadour met gelegenheid om deze mooie
bedevaartsplaats van de Zwarte Madonna te
bezichtigen. We sluiten de bedevaart hier af met een
H.Mis in de kapel.
Overnachting in Chateauroux.
vrijdag 19 september
Via Parijs naar Peronne voor de lunch. Aankomst in
Knegsel circa 20.00 uur, 20.30 uur in Best.
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Nadere informatie:
Reissom: € 795,--- pp. (volledige verzorging, op
basis van 2-persoonskamer)
Inclusief:

·
·

Vervoer in een luxe touringcar

·

Verblijf in Lourdes op basis van volpension in een
3 sterren hotel

·
·
·
·
·

Ontbijt, diners, lunches en overnachtingen
onderweg vanaf diner eerste dag

Nederlandstalig programma in Lourdes samen
met andere N.L.Z pelgrims.
Medische en organisatorische ondersteuning in
Lourdes
Pelgrimsboekje en bedevaartinsigne
Reisverzekering en annuleringsregeling
Ervaren reis- en pastorale begeleiding : Jos van
der Heijden en pastoor A. Verschure. (pastoor in
Vessem-Wintelre-Knegsel)

Start Rouw-ontmoetingsgroep
Voor iedereen die een dierbare verloren heeft start
de Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven
29 januari weer een nieuwe groep. Gedurende 10
bijeenkomsten kunt u onder deskundige begeleiding
lotgenoten ontmoeten en met elkaar praten over
wat het verlies met u doet en horen hoe anderen
daarmee omgaan. Thema’s zullen dit proces
ondersteunen. Daarnaast zullen u handvaten
aangereikt worden
Dé grote kracht van een rouw-ontmoetingsgroep:
“Ontmoeting, herkenning, erkenning,
elkaar tot troost zijn, elkaar tot bemoediging zijn”.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Jeanneke de Bot, tel. 040- 253 14 76
José Roestenberg, tel. 040- 254 77 60

Voor aanmelden en/of nadere informatie kunt u
contact opnemen met:

·
·
·

Jos van der Heijden, tel. 0499-373779 e-mail:
vwkn.lourdes@gmail.com
kantoor bedevaartsbureau N.L.Z. 043-3215715
(Chantal Piters)
Pastoor A. Verschure 040-2051575

Na aanmelding wordt u bezocht door de reisleider.
Vooraf is er nog een kennismakingsbijeenkomst met
alle deelnemers in de kerk en pastorie te Knegsel.

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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Cadeautje voor goed doel
Vanaf 2000 verschenen in De Ahrenberger wekelijks
columns van de hand van Betweter. Leuke,
humoristische, soms kritische stukjes over van alles
en nog wat, vaak toegespitst op Veldhovense
gebeurtenissen.
Vijfenvijftig van deze stukjes zijn nu gebundeld in
een boekje. Het wordt met de titel ‘Uit het brein van
een Betweter’ voor €8,— verkocht. De opbrengst is
bestemd voor de bouw van een school voor
voortgezet onderwijs in Ghana, waarvoor de
Veldhovense stichting Kwahu-Ghana zich inzet.
De boekjes zijn verkrijgbaar bij de
Unicef-Wereldwinkel aan de Burg. van Hoofflaan 175
of te bestellen bij Poul de Gier, tel. 2533354.
Zoekt u een leuk cadeau voor Sinterklaas of Kerst?
Dan is dit boekje zeker een aanrader.

Uniek wooninitiatief JOVO
Uniek nieuw wooninitiatief in
Veldhoven.
Door realisatie van dit
bijzondere project kunnen
er begin 2014 in totaal
24 appartementen worden
bewoond door normaal
begaafde jongvolwassenen met een stoornis
in het autistisch spectrum.
Enkele jaren geleden nam een aantal ouders van
deze doelgroep het initiatief om een zelfstandige
woonplek te realiseren voor hun kinderen.
Zij verenigden zich in de stichtingen JOVO
Veldhoven en stichting Woondroom Veldhoven en
werden daarin van harte ondersteund door
gemeente Veldhoven en Woningstichting ‘Thuis.
MEE Zuidoost Brabant - voor ondersteuning van
mensen met een beperking- had in het geheel een
adviserende rol.
JOVO heeft 18 appartementen met zorg op maat en
Woondroom heeft 6 appartementen met 24-uurs
zorg. Het ligt aan de Ree en Vos en de zorg wordt
bekostigd uit het Persoons Gebonden Budget.
Het is de ‘Droom’ van onze jongeren om een
geborgen eigen ‘thuis’ te creëren, aldus de ouders
van de initiatiefgroep JOVO/Woondroom. Mensen
met autisme hebben – soms naast bijzondere gaven
– ook een andere waarneming van hun omgeving en
een tekort in het sociaal functioneren.
Deze jongeren hebben het vaak moeilijk in onze
complexe maatschappij waardoor zij begeleid
moeten worden op alle leefgebieden; wonen, werken
en vrije tijd.
Het complex bestaat uit 2 bouwlagen met ieder
twaalf wooneenheden en voor iedere groep een
aparte gezamelijke ruimte. Op dit moment zijn er
nog slechts enkele appartementen beschikbaar.
Raadpleeg voor meer informatie de websites.
www.jovoveldhoven.nl en
www.woondroomveldhoven.nl

jan1.joosten@kpnplanet.nl

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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Ouw (k)oers

Koers van Oers jaargang 38, nummer 11,
december 2005
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Schoolnieuws
Elke maand hebben we
het schoolnieuws.
Hiermee zetten we elke
keer 2 of 3 klassen van
de basisschool een
beetje in het zonnetje.

Dit keer een impressie van groep 3/4
in tekeningen over het recente
“pompoenenplezier”

tim
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Uitslag kleur/knutselplaat van oktober 2013;
“Herfstpaddenstoelen”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Janne van Lieshout
Leeftijd: 7 jaar
Ze woont: op Stepke nummer 8
Papa & mama heten: Jan-Willem & Heidi
Broertjes of zusjes: 1 zusje, met de naam Sterre
Huisdieren: hond Saar en de vissen Pipo en
Clowntje. Die hebben ze al 2,5 jaar maar mij zijn ze
eerlijk gezegd nooit opgevallen. Maar dat komt
waarschijnlijk omdat ze in de keuken bivakkeren...
“dan is mama niet zo alleen als ze staat te koken”,
is de verklaring voor het feit dat ze daar staan.
Wat wil je later worden?: turnster of tennisster.
Het is een gezellige drukte als ik binnen kom bij de
winnares. Het lijkt of ik 4 kinderen ga interviewen!
Janne en haar zusje hebben allebei nog met een
ander kindje afgesproken en ze willen er allemaal bij
zijn. Maar goed, aangezien Janne heeft gewonnen,
richt ik me uiteraard tot haar.
In welke klas zit Janne?:
Janne zit in groep ¾, en met 19 kinderen, is het
ook een gezellige drukte in de klas. Zelf vindt ze het
soms wel heel druk. Nu hebben ze in het totaal 5
juffen op hun groep staan die ze in het gareel
houden. Dat zijn juf Mariëlle, juf Stany, juf Elise, juf
Linda en nog een juf die taal doet. Oh ja, juf Karin
heet die. Uiteraard heeft Janne niet van alle 5
tegelijk les! Het meest krijgt ze les van Mariëlle en
Stany. Zelf zit ze overigens in groep 4 en is ze de
oudste van de klas. Of ze de slimste is laat ze in het
midden. Slimme zet van je Janne.
Beste vrienden
Haar beste vrienden zitten natuurlijk bij haar in de
klas. Dat zijn Lola, Quint en Max. Waarbij ik wel
moet zeggen dat Quint toch wel heel speciaal is voor
Janne.
Tijd voor hobby’s
Naast het drukke schoolleventje heeft ze nog tijd
voor hobby’s. Die hobby’s bestaan uit het spelen
van korfbal bij BIO en tennis bij De Korrel.
Korfballen doet ze nu 2 jaar en ze speelt ook
wedstrijden. Ze heeft al eens keer een medaille
gewonnen met haar team. Maar dat komt natuurlijk
mede door het feit dat ze een
goede trainer hebben in Lion
Verouden. Of als Lion niet kan,
wat hooguit 3x per jaar
voorkomt, trainster Heidi. Ja, je
leest het goed, mama Heidi.
Een leuke bijkomstigheid bij korfbal is dat er ook
heeeel veeeel andere activiteiten worden
georganiseerd! Zoals kampen, uitstapjes naar een
speeltuin en ga zo maar door!! Verslagen over die
uitstapjes zijn overigens regelmatig terug te vinden
in de Koers.
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Met tennis, wat ze nu ongeveer 2,5 jaar doet, heeft
ze al twee medailles gewonnen. Iris is ook al zo’n
goede trainster! Janne vertelt dat ze niet alleen
medailles heeft gewonnen, maar dat ze (met wat ze
noemde een dubbelspeeldag), een privétraining
heeft gekregen.
En wel van Pedro Mol. Aangezien ik ook niet wist wie
dat was, heb ik hem via Facebook gevraagd om
meer info. Ben nu dus wel op de hoogte nadat hij
mij de volgende info gaf. Hij eindigde vorig jaar in
de top 40 van de Nederlandse ranglijst. In Amerika
staan ze met hun team in de top 30 van de
Amerikaanse college rankings. Hij is bij VLTC
Veldhoven begonnen met tennis, op zijn 12e ging hij
naar de tennis academie Henk van Hulst en op zijn
18e kreeg Pedro een contract aangeboden in
Amerika.
Maar nu weer terug naar Janne.
Als ik vraag welk van de twee ze het leukst vindt,
korfbal of tennis, dan kiest ze toch voor korfbal.
Ze is een heel sportieve meid en kan dan ook geen
antwoord geven op de vraag met welk speelgoed ze
het liefst speelt. Oh ja, spelletjes zoals monopoly en
stratego spelen vindt ze wel leuk.
Als enige kan ze aanvoeren dat ze graag op de
trampoline staat te springen samen met Lola, dat ze
samen met Quint een echt film- en snoepmonster is
en dat ze met Max sport.
Ik ben het vergeten te vragen aan Quint, maar
Janne kijkt graag naar de serie Drake & Josh (een
Amerikaanse sitcom die op Nickelodeon wordt

uitgezonden) en Goede Tijden Slechte Tijden.
Favoriete muziek c.q. zangeressen of groepen heeft
ze niet. Ze houdt meer van sporten.
Lekker eten
Om al dat sporten te kunnen blijven doen moet je
uiteraard goed eten. En wat is dan beter dan het
eten van lasagne en pizza. Nu is ze wel een
ietsepietsie kieskeurig in haar lievelingseten. De
lasagne mag namelijk niet door mama zelf zijn
gemaakt. Nee, die moet of van de Aldi of de Lidl
komen, anders wil ze deze niet. Op haar pizza
–tevens op een door mama gekochte bodem- doet
ze graag ham, kaas, rode saus en pizzakruiden. De
kaas is dan gewone kaas, niet de mozzarella die
Janne, wat betreft kaas, het lekkerst vindt.
Een pizza bekleed met groenten zal ze niet snel
maken. Want spruitjes, spinazie, zuurkool etc. etc.,
kortom alle groenten, vindt ze NIET lekker!
Iets anders wat ze naast lasagne en pizza ook graag
eet zijn snoepjes….zoals ik al eerder heb verteld.
Janne verzamelt die in een speciaal doosje dat de
vorm heeft van een hart, en uit dat doosje mag ze
elke week 1 of 2 snoepjes kiezen om op te eten. Het
liefst zou ze er veel meer uit willen halen, maar daar
wordt streng op toegezien dat ze dat niet doet.
Strenge mama hoor! Maar heel verstandig en zeker
beter qua tandartsrekeningen.
Verzamelen
Naast snoepjes zijn medailles en bekers een andere
verzameling die ze graag aanvult. Als er aan Janne
wordt gevraagd of ze ergens aan mee wil doen,
vraagt ze altijd of ze er iets mee kan winnen. Is dat
niet zo, dan moet ze toch eerst nadenken of ze wel
mee wil doen.
Pompoenenplezier
Met het recente gebeuren
”Pompoenenplezier” zal ze geen
prijs hebben gewonnen. Het gezin
deed namelijk niet mee. Maar dat
wil niet zeggen dat ze er niets van
meegekregen heeft. Janne heeft alles gezien waar
onder de draaimolen op Zandoerle en het diner in de
Clementinalaan. Maar ze raakt niet uitgepraat over
de “Pompas gevangenis” in de Janus Hagelaarstraat.
Ze is er dan ook 3x binnen geweest omdat ze het
eng, maar superleuk vond! De mensen die achter de
tralies zaten, de elektrische stoel met rook…ze vond
het allemaal leuk en ze had geen schrik omdat ze
wel wist dat het niet echt was. Dat het gewoon
mensen met maskers en dergelijke waren.
Tot slot nog dit
De omschrijving van Janne die mama geeft is niet
verrassend. Janne is een sportief, gezellig, soms wat
agressief meisje. Een meisje dat graag buiten is of
anders tv kijkt en trots is op haar krullen. Daar mag
van haar niets aan veranderen…wat door Quint ten
volle wordt beaamd.
Janne, bedankt voor het interview. Ik vond het heel
gezellig. Veel plezier met je gewonnen prijs!
Geschreven door: Marlène Snelders-Linssen

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Aangezien de Sint weer in aantocht is, een verlanglijstje om in te vullen en een puzzel.
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 2 december 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 november 2013’ en druk de pagina af.
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2013

2014

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

Januari
2

TCO: activiteitenmiddag

11

BIO: Nieuwjaarsborrel gehele jeugd

November
13
KVO: avond met KVB
15
Ophalen groene kliko en plastic
17
Intocht Sinterklaas

12

St. Jeugdbelangen: Snerttocht

18

Nieuwjaarsbijeenkomst in d’Ouw School

26

TCO: dag in de sneeuw (of 2 febr)

20

KVO: avond met KVB

Februari

22

BIO C-D jeugd: Sinterklaasavond

2

TCO: dag in de sneeuw (of 26 jan)

23

Ophalen oud papier

13

BIO: Valentijnsactie

24
25

Postzegelbeurs in d'Ouw School
9.30-12.30u
KVB: Sinterklaasviering

27

KVO: Sinterklaasavond

Maart
1 t/m 4
1
7

Carnaval
Carnavalsoptocht Oerle
TCO: voorjaarsactiviteit

21

TCO: info-avond braderie

27

BIO E-F jeugd: zwarte pieten training

29

Ophalen groene kliko en plastic

April
6
11 t/m 13

TCO: braderie
Rabo Nederpop"2014

9

KVB: kerst doe-avond

11

KVO: kerststukjes maken

Mei
24

TCO: verrassingsactiviteit

13

Ophalen groene kliko en plastic

16

KVB: kerstviering

Juni
6 en 7

Boergondisch Oers

18

KVO: kerstavond verzorgd door
Zandoerle
Postzegelbeurs in d'Ouw School
9.30-12.30u
Dwaaltuin: GEO cash event (GPS-tocht)

Juli
5 en 6

TCO: T4T-weekend

Augustus
15 tm 17

TCO: bivak

23 of 30

TCO: afsluitingsavond

December

22
22

22 t/m 1 jan Midwinterexpositie vaaggrond
24

Chant‘Oers: nachtmis Immanuelkerk

27

Ophalen groene kliko en plastic

28

Ophalen oud papier

De volgende kopijdatum is

2 december 2013

28

Foto impressie RKVVO - Tuvalu (foto’s Willem Binnendijk)

