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Foto impressie Oerse braderie...

Foto’s: Ad Adriaans & Willem Binnendijk. Meer foto’s zijn te zien op http://picasaweb.google.com/koersvanoers

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,
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Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.
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Druk & technische realisatie

de Run 5429
Postbus 407
5500 AK Veldhoven

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

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

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ).
Op de volgende plaatsen ligt de koers:
bij de Rabobank in Oerle 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
NL92RABO0138500819 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 2014 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek
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28-04-2014

20

(14-05-2014)

6

27-05-2014

24

(11-06-2014)

7

25-06-2014

28

(09-07-2014)

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)
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(K)Oers met name(n)
Bedankje
Mevrouw van Oosterom was erg verrast dat ze
zoveel kaartjes kreeg van oud-leerlingen en hun
ouders op haar 90ste verjaardag.
Ze vroeg me om iedereen heel hartelijk te
bedanken: ze vond het geweldig om zoveel post te
krijgen! Mede daardoor is haar 90ste verjaardag een
onvergetelijke dag geworden.
Allemaal heel hartelijk bedankt hiervoor!
Namens mevrouw van Oosterom,
Mieke van den Hurk

Foto uit 1974 met vlnr Mevrouw van Oosterom
met haar collega’s Mieke en Marijke.

Gevraagd
Heeft iemand nog restjes wol liggen?
Grada van Selst wil er graag mutsjes
van breien voor de te vroeg geboren
babies in Malavi.
Afgeven bij Grada van Selst.
040 - 205 17 30
Bij voorbaat bedankt.

Nieuwe website Severinus

Bijzonder trots lanceren we onze nieuwe website.
Een kleurrijk, professioneel en overzichtelijk geheel.
U vindt er alles over onze organisatie, ons
uitgebreide zorgaanbod en natuurlijk het laatste
nieuws.
Neem gerust een kijkje op: www.severinus.nl.
Hartelijke groet,
namens alle medewerkers, cliënten en vrijwilligers
van Severinus

Stem op mij!!
Ik ben Loïs Sandkuijl en ik doe mee aan een
wedstrijd genaamd: “Jouw Slimste Idee”, en ik heb
iets heel leuks bedacht.
Het heet: De Luchtbed-tas!!!
Het is een tas die je kan opvouwen in een
hoofdsteun en kan uitklappen als een luchtbed. Ik
vind het heel leuk als mijn idee ook echt
tentoongesteld wordt. Dus daarom moet ik in de
finale komen, dat kan
alleen met behulp van
stemmen. Hoe moet je
stemmen? Nou je typt
het onderstaande
linkje in, en als het
goed is kom je dan bij
de website:
braintrigger en dan zie
je een plaatje met
daar boven: Luchtbed-Tas en daar moet je dan op
stemmen.
http://www.braintrigger-challenge.nl/opdrachten/
overige/jouw-slimste-idee-2014/inzendingen/2674
Zeg het voort, want ik wil vooral in de finale komen.
Dus STEMMEN MAAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Met vriendelijke groet,
Loïs Sandkuijl
Stemmen kan tot 19 april.
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Tweewielerservice Bert van Eeten
www.fietsned.nl

Fietsenmaker nodig?

Bel Bert van Eeten ( 06 21 84 81 65 en

de mobiele fietsenmaker komt naar u toe.
Op afspraak:
bij u aan huis, op het werk of wanneer het u uit komt
of
iedere vrijdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
op het marktplein in Oerle.
Dat is nou service.

Oerse Motortoertocht

Paaseieren zoeken

Oerse Motortoertocht:
“De Lekkende Lingeroute”
Dit jaar organiseren wij alweer
voor de 11e keer de
Oerse Motortoertocht!
Deze gezellig toertocht is inmiddels een begrip
in Oerle en omstreken en staat open voor alle
motorrijders die op een of andere manier een
binding met Oerle hebben.

Zondag 20 april (1e Paasdag)
is het weer zover: dan komt de
paashaas weer naar Oerle!
Alle peuters, kleuters en
kinderen t/m groep 4
van de basisschool zijn van harte welkom om samen
met de paashaas eieren te gaan zoeken in het Oerse
paasbos. Dus kinderen, neem je mandje mee en ga
samen met de paashaas op zoek naar het gouden
ei!

Ook dit keer heeft Rinus weer zijn best gedaan om
de mooiste weggetjes te vinden om deze vervolgens
samen te voegen tot een fraaie toertocht.
Onderweg zal er voldoende gelegenheid zijn om
samen te pauzeren onder genot van een hapje en
een drankje.
Dit jaar vertrekken we vanuit een nieuwe locatie!
We verwachten iedereen dit jaar op zondag 25 mei
a.s. tussen 8.30 en 9.30 uur in Zandoerle, bij
Gasterij ’t Dorpgenot (naast ’t Geitenboerke).
Daar beginnen we zoals gewoonlijk met koffie en
een lekker stukje Multivlaai. Na afloop van de rit is
er uiteraard de welbekende foto van ‘man met
motor’ (verzorgd door Bob & Bob) en natuurlijk
sluiten we ‘s avonds af met een gezellige barbecue.

We verzamelen op zondag om 13.00 uur
bij D’n Oerse Hoop en wandelen dan gezamenlijk
naar het paasbos.
We hopen dat er heel veel kinderen,
ouders, opa’s en oma’s meegaan.
TOT ZONDAG 20 april!!
STICHTING JEUGDBELANGEN OERLE

Meld je vast aan (zie formulier hieronder) en tot
binnenkort bij onze 11e rit, De Lekkende Lingeroute!
O.M.T.T.
Bob van Soolingen sr. & jr., Egbert Daal,
Rinus Hazenberg, Johan van Kessel en
Martijn van Balen
(Zie ook onze site: omtt.oerle.net)

#Deelnameformulier
voor de Oerse Motortoertocht “De Lekkende Lingeroute” 25 mei 2014
Startplaats: Gasterij ’t Dorpsgenot (’t Geitenboerke) – adres: Toterfout 13a
Inschrijven/aanmelden: 8.30u-9.30u
Barbecue ’s avonds ook bij Gasterij ’t Dorpsgenot aanvang omstreeks 18.30u
Graag z.s.m. invullen en aan een van de onderstaande personen retourneren.
(Graag uiterlijk 15 mei 2014 inleveren en betalen in een gesloten envelop)
Egbert Daal
Rinus Hazenberg
Martijn van Balen
Bob van Soolingen sr. & jr

:
:
:
:

Welle 8
Berkt 7A
Nieuwe Kerkstr. 3a
Boonberg 11

040-2053543
040-2052287
040-2413306
040-2052213

Naam: ……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………
Tel.:…………………………………………… Motor merk/ type………………………………………… Kenteken:……………………
E-mailadres:………………………………………………………………………………………

•

Ja ik doe mee met de motortoertocht en kom met …… personen (€ 6, pp)

•

Ik kom op de BBQ met ………… personen (€14,- per persoon)
Deelname wordt totaal:

€ …………
€ …………
€ …………
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Plannen nieuwe Bijentuin
Informatieavond Bijentuin
aan de Berkt.
De mensen die via de Berkt naar de
sportvelden gaan van RKVVO of daar in de
buurt hun hond uitlaten zullen zeker gemerkt
hebben dat er iets gaande is op het terrein dat
vroeger van een paardrijvereniging was. De
coniferenhaag is weg en plotseling staat er op
de parkeerplaats een tijdelijk gebouwtje.
Wat daar gaande is, is dat wij als Veldhovense
bijenhoudersvereniging St Ambrosius daar begonnen
zijn met het aanleggen van een bijencentrum. De
bedoeling is om daar een insectenvriendelijke tuin
aan te leggen met veel bloeiende planten en bomen
met daarin een lange overkapping waaronder
bijenkasten staan (de bijenhal) en een ontvangsten educatieruimte, ‘het Raethuis’. Het terrein aan de
Berkt heeft veel mogelijkheden en het is goed
bereikbaar. Het ligt aan de rand van de woonwijk
waar veel voedsel te vinden is voor de bijen, veel
meer dan bijvoorbeeld op het platteland. In dit
centrum willen wij bezoekers ontvangen en vertellen
over de bijen en hoe belangrijk bijen zijn. De
bijentuin zal overdag vrij toegankelijk zijn voor
bezoekers. Alleen de bijenhal met daarvoor een
vijver wordt afgeschermd en is uitsluitend samen
met een imker te bezoeken.
Er moet nog wel het een en ander gebeuren voor
het een echt bijencentrum is. Het gele zand van de
paardrijbakken moet verwijderd worden en
vervangen door zwarte aarde.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Het te grote parkeerterrein wordt kleiner gemaakt.
De coniferen zijn al omgehakt en er komt een
bosplantsoen langs de rand van het terrein.

Het tijdelijke ‘Raethuis’ staat nu nog even
geparkeerd op de parkeerplaats maar wordt
binnenkort verplaatst naar meer achterop het
terrein. Het is een hele klus om het plan te
verwezenlijken maar wij als bijenhouders hebben er
zin in. De vereniging heeft nu ruim 40 leden en
groeit nog steeds vanwege de grote belangstelling
voor bijen en hun welzijn. De gemeente Veldhoven
steunt het plan daar waar het kan. De vereniging
hoopt dat de bijentuin de mensen uit de wijken
aanspreekt en dat wijkbewoners betrokken willen
worden bij deze tuin.
Donderdagavond 24 april om 20.00 uur vertellen we
meer over onze plannen en over de bijtjes en de
bloemetjes.
Je bent van harte welkom op deze avond die
georganiseerd wordt door het wijkplatform Heikant
de Kelen in MFA- Noord Smelen 38 Veldhoven.

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

Zwerfvuilactie groot succes!

BIO-GEZELLIGHEIDSTOERNOOI
ZONDAG 25 MEI 2014
VRAAG VRIENDEN, FAMILIE OF BUREN EN
DOE GEZELLIG MEE!

Vrijdagochtend 28 maart vond de
zwerfvuilactie plaats, een initiatief van Dorps
Vereniging Oerle, Basisschool St. Jan Baptist,
Gemeente Veldhoven en Stimulans.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Vrijdagochtend 28 maart gingen verschillende
dorpsgenoten op pad om samen met de kinderen
van basisschool St. Jan Baptist ons dorp te verlossen
van zwerfvuil. Onder een stralende zon ging jong en
oud op pad. Gewapend met een knijpstok,
handschoenen en een vuilniszak hadden ze binnen
een uur een enorme hoeveelheid zwerfvuil
verzameld.

De volgende personen schrijven zich in voor
het gezelligheidstoernooi van 25 mei 2014
DAMES

HEREN

1. .........................

1. .................................

2. .........................

2. .................................

3. . .......................

3 .................................

4. ..........................

4. .................................

5. . ........................

5. .................................

6. . .........................

6. .................................

CONTACTADRES:
naam:
..........................................
e-mailadres:

..........................................

tel.:

..........................................

NAAM TEAM:

..........................................

Speciaal willen we buurtvereniging 't Koppel
vermelden. Zij zijn een uur eerder begonnen met de
opruimactie en waren met een geweldig team bezig
om de Sint Janstraat, Clementinalaan en delen van
de nieuwe randweg tot en met rotondes schoon te
maken. Met een aanhanger vol vuilniszakken
kwamen zij aan bij school.
Alle ingezamelde vuilniszakken zijn voor de school
op een grote hoop gegooid. Iedereen mocht de
hoogte raden. De hoogte van de afvalberg werd
uiteindelijk gemeten op 1 meter en 89 centimeter.
Luuk Tholen zat hier met zijn antwoord het dichtst
bij en ging dus met de prijs aan de haal (een
waardebon voor Eetcafé De Kers).
Na de prijsuitreiking werden alle kinderen nog
verrast met een lekkere traktatie en een pakje
drinken, allemaal gesponsord door Albert Heijn. Al
met al was het een zeer geslaagde opruimactie, die
volgend jaar zeker herhaald gaat worden!

NAAM SCHEIDSRECHTER: ...................................
(hoeft alleen te fluiten als het nodig is)

Dit inschrijfformulier graag voor 15 mei inleveren bij
Frans Loots, Oude Kerkstraat 36 in Oerle of bij
Sandra Verkuijlen, De Twijnder 101 in Veldhoven.
Inschrijven kan ook digitaal via: www.biokorfbal.nl
De contactpersoon krijgt via de mail nog nadere
informatie over het toernooi.
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
parochie Christus Koning
Dinsdag 15 april:
19.00 uur: Boeteviering in de H. Lambertuskerk,
Kapelstraat-Zuid 18
Donderdag 17 april: Witte Donderdag:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka in
de H. Caeciliakerk, Dorpsstraat 18
Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg met pater Malaka
15.00 uur: KINDERkruisweg in de H. Caeciliakerk
Zondag 20 april: Pasen
11.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(Convocamus)
Zaterdag 26 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(The Unity)
Zaterdag 3 mei:
Eucharistieviering met pastor J. van Doorn

Speciale vieringen
Boeteviering, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e
Pinksterdag zijn uitsluitend in de H. Lambertuskerk.
Aanvang 10.30 uur.
31 mei + 1 juni: uitsluitend vieringen in de H.
Lambertuskerk
Op zaterdag 31 mei om 11.00 uur is er een speciale
afsluiting van de bedevaarten in de meimaand
tijdens de Eucharistieviering in de H. Lambertuskerk.
Deze Mariaverering in Meerveldhoven bestaat al 750
jaar!! Op zondag 1 juni om 14.00 uur is de
installatieviering van Rudo Franken als nieuwe
pastoor van onze parochie Christus Koning.
Uiteraard bent u in beide vieringen welkom!
Op beide dagen zijn er geen vieringen in alle andere
kerken van onze parochie; de reeds lang geplande
Vormselviering in H. Jozefkerk gaat natuurlijk wel
door!
Kerkwijkcentrum = kwc
Het lag in de bedoeling nà Pasen in de sacristie een
eigen St. Jan kerkwijkcentrum te openen, maar dit
bleek toch iets te optimistisch gedacht. Wij hopen nu
op dinsdag 3 juni te starten, in de volgende Koers
meer hierover.
Mededelingenblad
Achter in de kerk vindt u vanaf iedere 1e zaterdag
van de maand het Mededelingenblad met de
misintenties en overige gegevens.
U kunt dit ook bestellen via
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl

Parochieberichten:

Zaterdag 10 mei:
Eucharistieviering met pastor J. van Doorn

Pastores:

Zaterdag 17 mei:
Eucharistieviering met pastor J. van Doorn

Pater S.R. Malaka,
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.
( 040 – 205 13 50 b.g.g. ( 040 - 253 22 26

Eerste H. Communie: 27 april in de
Lambertuskerk
Op 27 april doen de kinderen uit Oerle, Veldhoven –
Dorp en Meerveldhoven samen hun 1e Communie.
Vanuit Oerle zijn dit: Jasper en Max Buijs,
Joran Denis, Harrie en Sanne Kelders, Lola
Sandkuijl, Marit en Nienke Tholen en Alexander van
der Velden.
Fijne viering en een mooie dag allemaal!

Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 040 - 78 78 923 b.g.g. ( 040 - 253 22 26

KerkWijkCentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253 22 26
e-mail:
st.jandedoperkerk@christuskoningveldhoven.nl
Melding van overlijden: 06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties, huwelijk of
jubileum:
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 op bovenstaand adres t/m iedere
laatste maandag van de maand
(per intentie € 10,-).
Nieuwe parochianen:
Kunnen zich altijd melden 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.christuskoningveldhoven.nl
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Crypto Oers, puzzel 7

Ouw (k)oers

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!

Bron: Koers van Oers, Jaargang 6, nummer 67

De oplossing van Crypto 6 was:
1. Van Riet
2. Stepke
3. De Hinnikers
4. De Linde
5. Schippers
6. Bezorgd
7. Prinsen
Familienaam: Renders

's-Middags werd er voor de jeugd van de hoogste
klassen van de basisschool een fietstocht gehouden.

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Sjaan van Beers, Mieke van Campen,
Annie Stemerdink, Kees de Jong, Lia Das,
Annie Eliéns, Zus Sanders en Tonnie Antonis.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Met Koninginnedag kwam de jeugd van Oerle dit
jaar weer volledig aan zijn trekken. In de loop van
de voormiddag was er een poppenkastvoorstelling
van Jan Klaasen en Katrijn. Na wat startproblemen
genoot de jeugd met volle teugen.
Ieder kreeg een ijsje en na afloop was er voor elk
kind een kleine verrassing.

De organisatoren hadden een leuke tocht uitgezet
vol met opdrachten. Vele kinderen maakten van de
gelegenheid gebruik om een leuk prijsje te winnen.
Om de volledige uitslag te geven zou te veel
bladzijden vergen. Daarom volgen hieronder de tien
besten:
1. Leny Nijssen
2. Marco de Jong
3. L. Warmoeskerken
4. Sjannie v.d.Ven
5. Mari Beeks
6. Marlou v. Sambeek
7. John Kelders
8. R. v. Nostrum
9. Annet v.d.Velden
10. Helma Donkers

157 pt.
155
147
144
142
139
136
136
136
136

H. v. d. V.

1.

De Koers Van Oers of de Katholieke Vrouwen
Organisatie ? (3)
2. Een vogelvrijverklaarde weg ? (9)
3. Een engelse kokosnoot waar muziek in zit (7)
4. Een man weg bij de kinderboerderij (8)
5. Geen laag slot bij de molen (8)
6. Laat zien Bullens !! (4)
7. Dochter van Ger en Marlein die lammetjes de
fles geeft (5)
8. Vroegere ondergrondse familie in Zandoers (3)
9. De vrouw van Fokke is anders een jimal (5)
10. Oud-pastoor geeft een engelse zegen (5)
11. Zit René Schoones tussen speelgoed ? (9)
12. Verkoopt de harmonie lesbische aarde begin
maart ? (8)
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Het interview
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
Zoo Veldhoven een bezoek waard!
Vlakbij de rotonde aan het Hoogeind is de
bushalte al geplaatst zodat reizigers met het
openbaar vervoer bijna bij de ingang van het
voormalige papegaaienpark kunnen
uitstappen. Op 19 april vindt de spectaculaire
opening plaats van het park onder de nieuwe
naam: Zoo Veldhoven. Het park wordt gerund
door Richard Loomans en zijn dochters
Jovanny en Kelly.
Door Ad Adriaans
De vriendschap voor dieren kreeg Richard van huis
uit mee, en zijn dochters ook. “We hadden vroeger
thuis een bakkerij met winkel in Asten. Altijd hadden
we veel huisdieren, je kunt het zo gek niet bedenken
of we hadden het wel. Van tamme varkens tot
roofvogels. Mijn vader was er helemaal gek van, en
daar hebben wij een veeg van meegekregen”,
vertelt Richard.

DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

Van beroep is de inwoner van Asten-Heusden
eigenlijk brood- en banketbakker. Achttien jaar had
hij een eigen zaak in Asten en in Limburg. Ook
volgde hij de opleiding tot valkenier, net als zijn
vader. Samen behoren ze tot de naar schatting 120
valkeniers in Nederland.
Nieuw leven inblazen
Van het papegaaienpark had hij wel eens wat
gehoord, maar hij was er nog nooit geweest, tot aan
2013. “Het park was failliet, en begin vorig jaar
kwam ik via de curator in contact met het park. In
maart 2013 werd het ons eigendom waarna we
meteen aan de slag gingen. We wilden het park
nieuw leven inblazen. Allereerst begonnen we met
het opschonen van het terrein van zeventien hectare
groot.
Vervolgens hebben we een flink aantal
dierenverblijven vernieuwd en het kantoor
opgeknapt. Momenteel zijn er duizenden papegaaien
op het park, honderden roofvogels en een aantal
ringstaartmaki’s. Het is nu een dierentuin, vandaar
ook de naam Zoo Veldhoven. Er is nog steeds
sprake van dierenopvang, voor zover de dieren
voorzien zijn van de juiste papieren.”
Vrijwilligers
De familie Loomans wordt bijgestaan door een
tiental dierenverzorgers die op de loonlijst staan.
Verder zijn er zo’n twintig vrijwilligers werkzaam en
vijftien stagiaires van Helicon Opleidingen. Richard
en zijn dochters doen zoveel mogelijk zelf en sturen
iedereen aan. De tropische hal TropiJoy blijft ook op
het park zij het onder een nieuwe naam: Bamboo
Jungle. Bij uitstek geschikt voor het geven van
kinderfeestjes. Verder zijn er op het park een
restaurant en twee terrassen waar een hapje en een
drankje kan worden genuttigd. Het zou dan zo maar
kunnen dat Richard er de frietjes aan het bakken is.
Verder optimaliseren
Is het park nu helemaal klaar? “Nee, we gaan verder
met het optimaliseren van het park. We gaan door
met vernieuwen, er moeten nog steeds
dierenverblijven verbeterd worden. Voor elke
uitbreiding moeten we vergunning aanvragen. Dat
zijn vaak langdurige trajecten.”
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Zorgcentrum in Oerle

Opening
De opening vindt zaterdag 19 april plaats. Richard:
“We maken er een spectaculaire opening van. Er zal
genoeg te doen zijn voor jong en oud. Ik verwacht
dat de roofvogelverblijven een echte publiekstrekker
worden. De beleving moet goed zijn, daarvoor gaan
we zorgen zodat de mensen met een goed gevoel
het park weer verlaten.”
Kijk voor de openingstijden, toegangsprijzen en
abonnementen op www.zooveldhoven.nl.

Uitnodiging presentatie
‘Zorgcentrum in Oerle’
De toekomst van het KI-gebouw en omgeving.
maandag 12 mei, 20.00 uur in d’Ouw School
Zoals u eerder heeft kunnen lezen is er in Oerle
onder de paraplu van DorpsVereniging Oerle een
werkgroep actief die zich bezig houdt met het
realiseren van zorgvoorzieningen in Oerle. Een van
de zaken die de werkgroep heeft gerealiseerd is het
feit dat de wijkzuster nu definitief terug is in Oerle.
De ontmoetingsruimte in d’Ouw School is er
gekomen en ook voor fysiotherapie kun je al
geruime tijd in Oerle terecht.
Maar daar moet het niet bij blijven, want we hebben
in Oerle meer wensen. Zo willen we graag een
zorgcentrum met huisarts en andere voorzieningen
en woningen voor senioren, zoals verwoord in ons
rapport “In Oerle blijven wonen en blijven
ontmoeten”. Samen met diverse andere partijen is
de werkgroep aan de slag gegaan om dit te
realiseren. Er ligt nu een plan voor de ontwikkeling
van het KI-gebouw en de grond daarom heen. In dat
plan worden veel wensen gehonoreerd, echter niet
alles. Wij willen de inwoners van Oerle graag het
plan presenteren, zodat we als werkgroep weten of
we op de goede weg zijn en hoe we verder moeten.
Daarom willen we alle inwoners van Oerle graag
uitnodigen op maandagavond 12 mei in d’Ouw
School. Het begint om 20.00 uur en de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Wij hopen op een grote opkomst
voor iets dat heel belangrijk is voor de toekomst van
Oerle. De koffie en thee met cake staat klaar!
DorpsVereniging Oerle
Werkgroep ‘Zorg in het Dorp’
Gerda de Crom
Jos van Haren
Martien van der Wijst
Harry van der Zanden

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Mantelzorger

Zo maar van de ene dag op de andere
We doen ons best om ons leven zo goed mogelijk in
te richten. Het is ook onze opdracht om er iets van
te maken. De praktijk is voor iedereen anders, maar
allemaal willen we een beetje een gelukkig leven
door een combinatie van werken en ontspanning. En
dit alles liefst te midden van mensen om wie wij
geven. Als je geluk, of niet al te veel pech hebt, kun
je daar oud mee worden. Dat zou je iedereen
gunnen. In werkelijkheid is het soms anders. Soms
komt daar sluipenderwijs verandering in en soms
gebeurt dat van de ene dag op de andere. Het is
niet goed om daar krampachtig bij stil te staan,
maar toch kan ergens in je achterhoofd de gedachte
spelen dat je ooit iets vervelends kan overkomen.
Iets waardoor het er voor iemand uit dat goed
georganiseerde leventje heel anders gaat uitzien.
Hij of zij kan plots niet meer gewoon meedoen,
wordt afhankelijk, is gehandicapt of ligt op bed. Dat
kan helaas iedereen overkomen. Geluk bij een
ongeluk als er iemand in de directe omgeving is die
dan zorg kan verlenen. Die is dan van de ene op de
andere dag mantelzorger. Liefdevolle zorg is
misschien wel de beste dokter. Maar toch kan die
zorg soms te lang duren en een te zware taak
worden, zeker als dat één en dezelfde huisgenoot
betreft.
In Veldhoven kun je dan terugvallen op Steunpunt
Mantelzorg van de Stichting Welzijn Ouderen
Veldhoven (SWOVE). In overleg kan dan een plan
‘help de mantelzorger’ worden opgesteld. Dat
betekent dat de mantelzorger taken aan anderen
afstaat Dat kan eventueel ook gebeuren door het
maken van afspraken met meerdere mensen met
elk een deeltaak. Als je dat wilt, kunnen die taken
via een speciaal programma op je computer (zie
veldhoven.zorgsite.nl) worden vastgelegd zodat in
kleine kring bekend is wie wanneer wat doet.

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 mantelzorger die 24 uur per dag, 7 dagen in de
week voor een huisgenoot zorgt, kan overbelast
raken. Daar is niemand mee gebaat. Beter kan tijdig
de hulp worden ingeroepen van de Vrijwillige Thuis
Zorg Veldhoven (VTZ) ook één van de onderdelen
van SWOVE. De vrijwilligers nemen per dagdeel de
taak van de mantelzorger over, die dan een ‘vrije
middag’ heeft. De vrijwillige inzet wordt in
Veldhoven verleend door 45 vrouwen en mannen.
Tussen de zieke, gehandicapte of demente cliënt kan
op den duur een vertrouwensband ontstaan. Een
band die van nog een grotere betekenis kan zijn als
de zieke zijn of haar laatste levensfase ingaat. De
vrijwilliger is erop ingesteld ook dan de juiste zorg te
verlenen. Palliatieve zorg noemen we dat, aanvoelen
waar je de stervende mens het beste mee van
dienst kunt zijn.

Meer weten
SWOVE/Steunpunt Mantelzorg/VTZ
Burg. van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven
( 040-253 42 30
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur
Site: www.swove.nl
E mail: info@swove.nl

Faunapassages

Onderzoek naar faunapassages
Wintelre-Oerle
In de eerste uitvoeringsfase van de wettelijke
herverkaveling Wintelre-Oerle zijn
faunapassages aangelegd. Deze passages zijn
nodig om dieren veilig verkeerswegen te laten
oversteken. Over deze passages zijn klachten,
zoals geluidsoverlast en verminderde
verkeersveiligheid, binnengekomen. Dit is voor
de bestuurscommissie Wintelre-Oerle
aanleiding om samen met de gemeente Eersel
en Veldhoven een onderzoek te laten uitvoeren
naar de functie en werking van de
faunapassages. Medio 2014 zullen de
aanbevelingen uit het onderzoek bekend zijn
en worden gedeeld met de omgeving. Naar
aanleiding van die resultaten en consultaties
bekijkt de commissie vervolgens welke
aanpassingen er mogelijk nodig zijn.
De faunapassages zijn onderdeel van de
verbindingen die worden aangelegd om de grote
natuurgebieden (Oirschotse heide/Straatse heide,
Buikheide en Molenveld) met elkaar te verbinden en
dieren een veilige oversteek bij verkeerswegen te
bezorgen. Voor kleine dieren zoals salamanders,
heikikkers en knoflookpadden zijn er goten in de
wegen geplaatst met geleidingsschermen. Voor de
grote dieren, zoals het reewild, is op de
Oostelbeersedijk in Wintelre een passage uitgevoerd
met roosters.
Will de Laat, voorzitter van de bestuurscommissie
Wintelre-Oerle: ‘Na de aanleg van deze passages,
bleek dat de constructie hier en daar tekort kwam
voor het gewenste doel. Dat constateerden niet
alleen adviseurs van de bestuurscommissie
Wintelre-Oerle, maar ook omwonenden. Zij lieten
ons weten dat er sprake was van geluidsoverlast,
een moeilijke doorgang voor ouderen en ruiters en
een afname van de verkeersveiligheid.

Deze klachten hebben wij serieus genomen. We
hebben getracht oplossingen te bieden door kleine
aanpassingen uit te voeren. Nu kan ik zeggen dat
we daar relatief veel tijd voor hebben genomen,
waardoor de communicatie met omwonenden er
soms bij in is geschoten. Daarvan zijn we ons nu
terdege bewust. Daarom hebben we als commissie
onlangs besloten eerst een onderzoek uit te laten
voeren naar het doel van de faunapassages,
namelijk het verbinden van natuurgebieden, en de
mogelijke negatieve bijeffecten van de gebruikte
constructies. De resultaten zijn medio 2014 bekend
en wij zullen deze delen met de mensen uit de
omgeving. Op basis van die resultaten en
consultaties bekijken we welke aanpassingen er
mogelijk nodig zijn.’
Achtergrondinformatie project
De grote, verplichte herverkaveling rond Wintelre en
Oerle omvat een gebied van 1450 hectare. Er zijn
ruim 450 belanghebbenden (grondeigenaren en
pachters) bij betrokken. De herverkaveling is
onderdeel van het eerste inrichtingsplan in Brabant
dat wordt uitgevoerd onder de Wet inrichting
landelijk gebied. Naast de herverkaveling voor een
efficiënter landbouwkundig gebruik wordt ook
gewerkt aan verbetering van natuur- en
landschapselementen. Sinds oktober 2013 vinden
uitvoeringswerkzaamheden plaats in het veld. Dit
gebeurt in drie fases, afhankelijk van de
beschikbaarheid van de gronden. Fase 1 startte in
oktober 2013, fase 2 in februari van dit jaar en fase
3 start vanaf begin 2015. Het werk is begin 2016
afgerond.
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Donateursactie SNL

Donateursactie
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle
Vele Oerlenaren zijn al jaren donateur van Stichting
Nieuwe Levenskracht Oerle. De meeste donaties
worden jaarlijks automatisch geïncasseerd via de
Bank. Met ingang van 1 februari 2014 is het
Nederlandse betalings- en incassosysteem
vervangen door Eurobetaling en Euro-incasso.
Iedereen heeft een langer rekeningnummer (IBAN)
gekregen. Deze wijziging vraagt om aanpassing in
onze administratie. Bovendien dateren vele
donatiebijdragen nog uit de guldentijd en vragen wij
onze donateur dit bedrag eens te herzien.
Binnenkort ontvangen al onze donateurs een brief
met het verzoek hun gegevens te checken en uw
IBAN rekeningnummer op te geven. (Dit kunt u
vinden op uw bankafschrift)
Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle besteedt al
jaren aandacht aan de plaatselijke zieken,
gehandicapten, arbeidsongeschikten, oudere en/of
eenzame mensen.
Binnen haar mogelijkheden verleent SNL materiële,
maar vooral immateriële hulp door het leggen van
persoonlijke contacten.

Samen met andere plaatselijke instellingen
bezoeken we zieken, organiseren bijeenkomsten of
ontplooien activiteiten voor deze doelgroep.
Een groep vrijwillige medewerkers verleent hieraan
hun spontane medewerking.
De financiering van deze hulpverlening geschiedt
voor een groot gedeelte uit ontvangsten van
donaties. Voor een minimum bedrag van € 10,00
per jaar bent u al donateur en steunt u ons werk.
Elk ander bedrag is natuurlijk ook welkom.
Bent u nog geen donateur? Door bijgaand formulier
in te vullen en in te leveren bij een van de
bestuursleden of in de brievenbus van d’Ouw School
te stoppen, machtigt u ons, het door u opgegeven
bedrag jaarlijks van uw rekening over te boeken ten
gunste van Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle.
Als u weer wilt stoppen, is een berichtje naar een
van de bestuursleden voldoende en wordt de
automatische incasso stopgezet.
Meer informatie over SNL kunt u ook vinden op onze
website; www.nieuwelevenskracht.nl
Het bestuur van SNL-Oerle bestaat uit;
Voorzitter:
Theo Snelders,
Nieuwe Kerkstraat 8 te Oerle
Secretaris:
Mia van den Wildenberg,
Sint Janstraat 21A te Oerle
Penningmeester: André van den Boogaard,
Berkt 54 te Oerle
Bezoekgroep;
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2 te Oerle
Dinie Snelders, ’t Stoom 6 te Oerle
Majorie Peters, Oude Kerkstraat 52 te Oerle
Dory Spruit, Norenberg 27 in de Heikant

#
Doorlopende machtiging Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle
Penningmeester: AHA v.d. Boogaard
Incassant ID: NL64ZZZ410889220000

Per adres: Berkt 54, 5507LM , Veldhoven [Nederland]
Kenmerk machtiging: Donatie SNL

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens donatie en uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8-weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam + voorletters: .……………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………

Postcode: …………………………

Woonplaats: ……………………………………… NEDERLAND

Tel.nr…………………………………

Rekening nr. [IBAN]

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|

Ondergetekende gaat tot wederopzegging akkoord met automatische afschrijving van
het bedrag van

__________ Euro per jaar van zijn of haar bank-/girorekening ten

gunste van Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle rek.nr: NL07 RABO 0138 5061 32

Plaats en datum: ……………………………………………………….Handtekening:…………………………………………………………
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TCO voorjaarsactiviteit
Stichting

Tijdens de carnavalsvakantie zijn we met de tieners
weer op pad geweest.
De meiden hebben weer een fotoshoot in Eersel
gehad. De kapsters (waaronder onze eigen Oerse
kapster Lisette Sanders), visagisten en fotografen
waren er dit jaar ook weer klaar voor. Erg leuk om
te zien hoe deze professionals met de tieners
omgaan. En zo zie je maar weer. Oerle heeft alleen
máár topmodels!

Tijdens de fotoshoot, konden de meiden weer een
gezellige cupcakeworkshop volgen. Deze werd
verzorgd door Henriette en Laura vd Velden. Het
was een relaxte middag.

De jongens gingen op de fiets naar de Biestheuvel
voor allerlei survivalactiviteiten. De stoere actieve
mannen van Oers hebben kratten gestapeld, een
klimwand beklommen,
discgolven (met een frisbee
in een korf "proberen" te
gooien) en er was een giant
swing. Bij de giant swing
moet je een toren
beklimmen, je wordt aan
een touw vast gemaakt,
vanaf een plateau kan je
springen, dan is er een vrije
val van een paar meter en
hang je daar te

schommelen! Erg leuk!
Na al deze activiteiten is er
gezamenlijk afgesloten bij
de Bosbender. De frietjes
en snacks van de Smickel
gingen er ook goed in. En
voor wie nog wilde blijven,
was er een film of een
gezellig kampvuur.
Het was weer een
geslaagde dag voor de
tieners van Oers!
Meer foto’s kun je bekijken op onze facebook
pagina: http://www.facebook.com/tcoonline
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Overpeinzingen

Wegwerpmaatschappij
Vandaag wordt het mij weer eens extra duidelijk in
welk een wegwerpmaatschappij we leven.
En dan bedoel ik niet eens zo zeer het wegwerpen
van vuil e.d. Ofschoon ik me daar best regelmatig
aan erger wanneer ik mijn wandelingetjes maak in
het park.
Af en toe voel ik me dan ook geroepen om toch
maar de rotzooi, door anderen achtergelaten, op te
pakken en in een of andere afvalbak te gooien.
Och natuurlijk … ook van mij zal er ooit wel eens iets
te vinden geweest zijn op plaatsen waar het niet
hoorde, maar dat was dan meestal omdat het per
ongeluk uit mijn zak gevallen was. Normaal
gesproken neem ik wat ik aan afval heb gewoon
mee naar huis om daar in de daarvoor bestemde
bak te gooien.
Soms kunnen wegwerpproducten ook voor komische
situaties zorgen.
Een poosje geleden bijv. was ik op een feestje, waar
nogal wat lekkere hapjes werden geserveerd voor de
aanwezigen. Deze hapjes lagen of zaten in prachtige
(zo op het oog glazen) bakjes met bijpassend
glanzend bestek, dat er voor mij als zilver uitzag.
Maar het glaswerk en het zilveren bestek bleek
gewoon wegwerpplastic te zijn!
Ik was echt stomverbaasd en besloot om van dat
mooie wegwerpmateriaal wat mee naar huis te
nemen. Met een verjaardag in het vooruitzicht leek
mij dit wel een grappig extra cadeautje.
Toen de mensen om mij heen zagen dat ik mijn
serviesgoed en bestek keurig stapelde en hoorden
van mijn plan om het een en ander als cadeau te
gaan gebruiken, begonnen ze lachend mijn
verzameling mee uit te breiden. Aan het einde van
de avond had ik echt een plastic tas vol!!!
Thuis kostte het me wel wat extra tijd om al dat
kleine spul schoon te maken, maar het vooruitzicht
van de verbaasde gezichten wanneer mijn cadeau
tevoorschijn zou komen, bracht al tijdens dat karwei
een grijns op mijn gezicht. En ja … ik had succes
met mijn cadeau!
Nu ik er aan terugdenk zit ik weer te lachen,
hahaha.
Maar vandaag heb ik weer een beetje moeite met
onze wegwerpmaatschappij.
Ik heb n.l. een laptop, waar ik al jaren fijn en
plezierig op werk, maar helaas zit op dat ding een
programma dat uit de markt genomen is.
En omdat er ook een klein mankementje aan mijn
laptop is, blijkt het de moeite van repareren en een
nieuw programma te installeren niet meer waard te
zijn!
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En die laptop ziet er verder nog zo prima uit!!!
Nu ben ik genoodzaakt om iets heel nieuws aan te
gaan schaffen en mijn oude laptop bij het vuil te
deponeren. En daar baal ik dus van!
Het was helemaal niet mijn bedoeling om een
nieuwe laptop aan te schaffen, maar door deze
situatie ben ik gewoon genoodzaakt om er wel
degelijk een te gaan kopen.
Dus zelfs wanneer een mens het niet wil, wordt hij
of zij door onze wegwerpmaatschappij gedwongen
om dingen te doen die niet in de planning lagen.
Natuurlijk zou ik ook zonder laptop verder kunnen
leven, maar de leuke voordeeltjes die aan zo’n ding
zitten en waar ik al aardig aan gehecht ben geraakt,
hebben me toch maar doen besluiten om overstag te
gaan en dus ben ik op zoek naar een vervanger voor
mijn oude vertrouwde laptop.
Ik ben benieuwd wat of het zal gaan worden en of ik
er weer net zo blij mee zal zijn als de laptop die ik
nu heb.
En voor mijn oude laptop … vind ik vast nog wel een
andere bestemming dan bij het grofvuil.
Thea

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

Dakrenovatie d’Ouw School

Vijf mille uit het Oranje Fonds
voor dakrenovatie
Stichting Dorpscentrum Oerle heeft voor
renovatie van 119 m2 pannendak op
wijkgebouw d’Ouw School een bedrag van
vijfduizend euro toegezegd gekregen uit het
Oranje Fonds.
Na een aantal strenge winters verkeerden de
dakpannen aan de schaduwzijde van het gebouw in
zeer slechte staat, waardoor er bij regenval lekkages
ontstonden. Deze pannen inclusief nokvorsten en
panlatten zijn door een aannemer vervangen. Ook is
er dampdoorlatende onderdakfolie op het dak
aangebracht.
Tevens heeft de aannemer drie stuks noodafvoeren
op de platte daken aangebracht, zodat het
regenwater ook afgevoerd wordt als de bestaande
afvoeren via de regenpijp weer eens verstopt zijn
geraakt door blad of dennennaalden.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met
geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde
het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken
samenleving bevorderen in het Koninkrijk der
Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten
mensen elkaar of vinden een nieuwe plaats in de
samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund
door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door
Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en
Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het
beschermpaar van het Oranje Fonds.
Uiteraard wil het Oranje Fonds de komende jaren
nog veel meer doen om betrokkenheid in onze
samenleving te stimuleren. Onder de huidige
overheidsbezuinigingen heeft het sociale veld het
zwaar. Het Oranje Fonds kan daarom de komende
jaren veel extra geld gebruiken.

Elke bijdrage is van harte welkom. Financiële steun
aan het Oranje Fonds draagt honderd procent bij
aan het werk, want elke euro wordt besteed aan
duurzame sociale initiatieven.
Ook u kunt het Oranje Fonds steunen met een gift
op rekeningnummer 888444 t.n.v. Oranje Fonds te
Utrecht.
Tot ziens in ontmoetingsruimte d’Ouw School Oerle.
Het bestuur van St. Dorpscentrum Oerle
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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:

In 2011 hebben Remco Broeren en Jurgen Das de
handen inéén geslagen en hebben samen het bedrijf
Broeren|Das Bouwbedrijf B.V. opgericht.
Broeren|Das is jonge en innovatieve onderneming
die actief is in voornamelijk de particuliere
bouwsector, maar doet ook haar werkzaamheden
voor de zakelijke markt.
Met een team van acht vaklieden in samenwerking
met een betrouwbaar team aan onderaannemers en
leveranciers, realiseert zij jaarlijks de nodige
tientallen (ver)bouwwerken.
Sinds 2013 is Broeren|Das aangesloten bij
brancheorganisatie ‘Bouwend Nederland’ en mag zij
zich ‘Erkend BouwGarantaannemer’ noemen, wat
het grootste bouwspecifieke keurmerk van de bouw
is.
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De kwaliteit van het eindresultaat, maar ook de
kwaliteit van het proces naar dit eindresultaat staat
hoog in het vaandel.
Broeren|Das werkt op basis van vertrouwen waarbij
open- en eerlijkheid door transparantie een
belangrijk onderdeel vormt van de werkwijze, vanaf
het eerste contact tot en met de nazorg na
oplevering.
De activiteiten en diensten worden verricht voor
zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers en
bestaan uit:
· Nieuwbouw particuliere woningbouw en kleine
utiliteitsbouwwerken;
· Uitbreidingen en verbouwingen in woning- en
utiliteitsbouw;
· Renovatie- en herstelwerkzaamheden in woningen utiliteitsbouw;
· Onderhoudscontracten, -beheer en werkzaamheden;
· Ontwerp-, tekenwerkzaamheden en het verzorgen
van de vergunningsaanvraag;

Wijkzuster in Oerle
Berry de Lepper en Vivian
Olislagers, wijkzusters in Oerle

De wijkzuster is er voor iedereen.
Je hoeft het allemaal niet alleen uit te
vinden.
“Mijn buurman lijkt wat verward”; “De
dagelijkse zorg voor mijn man wordt me
teveel”; “Ik begrijp niet wat de dokter heeft
verteld”. Zomaar een greep uit de signalen die
wij dagelijks krijgen. Het betreft kleine en
grote problemen van mensen uit onze wijk.
Van jong en oud. Van ouders en kinderen. Arm
en rijk. Als het om onze gezondheid gaat, zijn
er geen verschillen. Vroeg of laat krijgen wij
allemaal te maken met kleine en grote
gezondheidsvragen. Weet dat u met al uw
vragen bij de wijkzuster terecht kunt!
Als wijkzusters zijn wij het vaste gezicht en
aanspreekpunt in de wijk en hebben wij de taak om
gezondheidsproblemen op tijd te signaleren en
ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast
raken. Nu is het niet zo dat wij de hele dag rond
fietsen om ‘signalen op te vangen’. Nee, zo werkt
dat niet. Wij hebben gewoon onze verpleegkundige
taken bij de mensen thuis. Mensen die herstellen
van een operatie of een (vaak chronische) ziekte
hebben, gehandicapten en ouderen. Wij helpen ze
bij hun lichamelijke verzorging, geven injecties,
dienen medicijnen toe en verzorgen wonden. Maar
daar stopt het niet …
Luisteren
Wij vertrekken nooit zonder ons zelf de vraag te
stellen of de cliënt de dag ook goed doorkomt als wij
weer weg zijn. Zit hij wel lekker in zijn vel? Heeft hij
naast zorg ook praktische ondersteuning nodig?

Redden de overige huisgenoten het nog? Bij twijfel,
gaan we om tafel. Dat is niet voor iedereen even
makkelijk; je persoonlijke problemen bespreken.
Daarom nemen wij de tijd. Het liefst met een
familielid of andere naaste erbij. Om ons werk goed
te doen, hebben we geleerd om te kijken naar de
mens die voor ons zit en naar de persoonlijke
situatie. Wij luisteren, hebben geen vooroordelen,
nemen elke vraag serieus en zullen nooit iets
opdringen. We bepalen samen met u wat nodig is.
Samenwerken
Soms is het probleem al opgelost met een paar
kleine praktische tips, soms is er meer nodig. Waar
onze kennis ophoudt, schakelen wij die van anderen
in. De anderen, dat zijn collega hulpverleners in de
buurt. De huisarts, de apotheker, de fysiotherapeut,
maar ook de wijkagent, de pater en vrijwilligers: we
kennen elkaar persoonlijk, hebben regelmatig
overleg en weten elkaar altijd te vinden.
Niet alleen
Gelukkig weten de dorpsbewoners ons ook steeds
beter te vinden. Raadplegen ze ons met kleine en
grote vragen over hun gezondheid. Of de
gezondheid van een naaste. Deze mantelzorgers
verdienen onze speciale aandacht. Tegen hen
zeggen wij altijd: “Doe je voordeel met ons, je hoeft
het allemaal niet alleen uit te vinden”. Maar niet
iedereen vindt om hulp vragen makkelijk. Door
inloopspreekuren te organiseren in d’Ouw School en
op andere locaties waar veel wijkbewoners komen,
proberen wij het contact zo laagdrempelig mogelijk
te maken. Wij hebben de koffie klaar en nemen de
tijd. Zie ons als een extra paar ogen en oren. Samen
vinden we zeker een oplossing die bij u past!
Kop koffie
Wij zijn iedere woensdagochtend tussen
10.30 – 11.30 uur in de ontmoetingsruimte in
d’Ouw School. U bent van harte welkom voor een
kop koffie en een praatje. Wij zijn daarnaast
bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
op telefoonnummer 040–2308408 en via
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl. Onze voorlichting en
adviezen zijn gratis (zonder indicatie en zonder
kosten).

Wij gaan dit groots aanpakken!
De winkel staat bol van de aanbiedingen, waaronder veel elektrische apparaten, huishoudelijke en drogisterijartikelen. De afgeprijsde artikelen staan duidelijk zichtbaar op een stelling in de
winkel. Het aanbod zal wekelijks variëren,
DUS……KOM REGELMATIG EVEN KIJKEN OF ER IETS VOOR U BIJ IS!
Graag tot ziens bij: “De Schennink” & Gilia Bloemen
Kloosterstraat 55
5513 AH Wintelre Tel. 040-205 1241
(advertentie)
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Oranjemarkt

PROGRAMMA
26 april 2014
Vorig jaar was de Oranjemarkt al heel speciaal met
de troonswisseling, dit jaar gaan we op naar de
eerste Koningsdag. Ook dit jaar hebben we weer
gezorgd voor een gevarieerd en gezellig programma,
met vele Veldhovense muzikanten, verenigingen en
sportclubs. Samen met u gaan we zorgen voor een
super Oranje Koningsdag op zaterdag 26 april 2014.

Van, voor & door Veldhoven
10.00
11.00
11.30
11.00
11.00
11.00

– 17.00
–
–
–
–

17.00
17.30
17.30
17.45

Vrijmarkt
Kinderoptocht
Kinderplein
Plus Brinkpodium
NHA Parkpodium
Terrassen open

Gratis entree!

Kinderplein
Presentatie | Albert Leo
Geluid | Coconut
11.30u
Aankomst Kinderoptocht en prijsuitreiking
11.45u
Ira's Dance Studio Dans
12.15u
Balletstudio Valentijn Dans
12.45u
Cardo Dance Department Dans
13.15u
Final Strike Jeugdband Art4U Veldhoven
14.30u
Muziekvereniging Eindhoven West
15.15u
Muziekvereniging Eindhoven West
15.45u
Jeugdband Art4U Veldhoven
16.00u
Z.E.S. in de circustent
17.00u
Sluiting
Presentatie | Ab Hofman

KINDEROPTOCHT
Kom om 11.00 uur met je versierde fiets, step,
loopfiets of skelter naar het Brinkpodium (entree
plein, t-splitsing Platanenlaan/Nieuwe Kerkstraat).
Vanaf het Brinkpodium gaan we in optocht, samen
met de harmonie, naar het Kinderplein!

Geluid | Bazelmans AVR

Let op! We starten dit jaar niet op het Kinderplein.

11.00u

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

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

Plus Brinkpodium

11.15u
11.30u
12.45u
13.30u
14.45u
15.00u
15.45u
16.15u
17.30u

Opening Oranjemarkt door
Burgemeester Mikkers en gedecoreerden
Gemeente Veldhoven
Kinderoptocht o.l.v. Harmonie St. Cecilia
De Blitz Band
DJ Jordy
Kennèh Band
DJ Jordy
Mark Peeters
Zanger
DJ Jordy
Fueled up Band
Sluiting

Op het terrein van Severinus

NHA Parkpodium

WK-poule Koers van Oers

Presentatie | DJ Dow
Geluid | Bazelmans AVR
11.00u
11.30u
12.00u
12.30u
13.00u
13.45u
14.30u
15.45u
16.15u
17.45u

Balletstudio Valentijn Dans
Cardo Dance Department Dans
Cardo Dance Department Dans
Dansschool Le Haen Dans
Mark Peeters Zang
DJ Dow
Echoes of Industry Band
DJ Dow
MZZL Band
Sluiting

Dweilorkesten:

Percussie:

Tiswa, Just4Fun, De Hurkers,
Vanalleswha, Eindhoveniers,
Effe d’r Neffe
DanzaDanza

BLIJF ONS DE KOMENDE WEKEN
VOLGEN VIA: ONZE NIEUWE WEBSITE
www.oranjemarktveldhoven.nl,
FACEBOOK (LIKE ons!) EN TWITTER!

Nieuw betaalsysteem: MUNTEN
Om rijvorming en lange(re) wachttijden te
voorkomen is besloten over te gaan op een
gemakkelijk betaalsysteem voor onze bars.
Op diverse centrale locaties op het
Oranjemarktterrein kun je de munten
uit speciale automaten tappen.
LET OP: de munten zijn alleen geldig op de
Oranjemarkt 2014 en worden niet retour genomen.

Tot zaterdag 26 april!

Twee jaar geleden was onze EK-poule een
groot succes. Ook deze keer organiseert de
Koers van Oers een WK-poule.
Om mee te doen vragen we € 5,- inschrijfgeld
en dat bedrag gaat VOOR DE VOLLE 100% naar
de Koers van Oers en de site www.oerle.info.
Je hebt nu de mogelijkheid om er de meest
spannende WK ooit van te maken.
Gewoon lekker meedoen met de WK-pool van de
Koers van Oers. Alle wedstrijden zullen belangrijk
voor je gaan worden. Iedereen kan meedoen, of je
nu een echte voetbalkenner bent of niet! Doe
daarom mee met de WK-poule en steun de Koers
van Oers. Naast de eeuwige Oerse roem zijn er
mooie prijzen te verdienen.
Hoe werkt het?
Om deel te nemen aan de WK poule dien je je aan
te melden via mailadres: wkpoule@koersvanoers.nl.
De betaling van € 5,- graag overmaken op IBAN:
NL92 RABO 0138500819 o.v.v. WK-poule 2014.
Nadat de betaling in goede orde is ontvangen, krijg
je een mail van ons retour met de inloggegevens.
Met de volgende link http://wkvoorspellen.nl/
poule/63180/ kom je automatisch in de Koers van
Oers-poule terecht en kunt je direct de uitslagen
invullen. Het mooie is dat je de uitslag per wedstrijd
tot 1 seconde voor de wedstrijd kunt invullen.
Dus vooraf even de opstellingen bestuderen kan,
blessures afwachten, tactiek van de coach enz. enz.
Als je alvast wilt weten wie er allemaal mee doen
kun je kijken op de site: www.wkvoorspellen.nl.
Type dan rechts in het zoekvenster de naam van
onze WK-poule: Koers van Oers. Dan zie je in het
rechter rijtje WK-Poules de naam Koers van Oers
staan. Klik hier op en je ziet alle deelnemers van
onze WK-poule staan.
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Ontmoeting met de Koningin

Young Musicians Spread Their Wings
Het is zo ver: de grote dag, 26 maart 2014!!
Een beschrijving van een ontmoeting met
Koningin Maxima.
Samen met 5 andere muzikanten was ik uitgekozen
om met Koningin Maxima te gaan praten. Ik vond
het best spannend, maar had er ook veel zin in.
Aangekomen op de luchtmachtbasis moesten we een
hele tijd wachten. Tijdens het wachten kwam er
opeens veel pers met camera’s binnen. We
schrokken ons kapot.

Eindelijk was het moment daar en gingen we
klaarstaan. Ik zag haar aan komen. Wat voelde ik
een spanning, wel een gezonde spanning. Ik wist
niet wat ik kon verwachten en liet het allemaal maar
op me afkomen. Eerst stelde ze wat vragen aan de
mensen van de luchtmacht, daarna waren wij aan
de beurt. Ze vroeg over de luchtmacht en over hoe
we het vonden. Ik antwoordde dat ik het een super
initiatief vond van de luchtmacht om dit speciaal
voor ons te organiseren en dat het heel leuk is.

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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Op een gegeven moment viel er een stilte en ik
greep mijn kans, ik vroeg of ik iets mocht vragen en
vroeg haar of ze zelf ooit een instrument gespeeld
had. Dat had ze inderdaad. Ze vertelde dat ze gitaar
speelde en ze had in een koor gezongen. We
vroegen haar of haar dochters ook zo van muziek
houden. En dat was ook al zo, viool en piano, een
muzikale familie.
Uit naam van de muzikanten mochten we haar nog
een klein cadeautje aanbieden:
shirtjes van YMSTW voor haar
dochters en man en
sleutelhangers van de
luchtmacht. Ze bedankte ons
en daarna ging ze weer
verder.
Een ervaring om nooit te
vergeten!
Maud van Doren,
Harmonie St. Cecilia

Wintermatch bij De Korrel

Wintermatch van TV de Korrel
afgesloten met stralend weer!
Van december tot eind februari vond bij de
Korrel voor de jeugd de Wintermatch plaats.
Wij, Mart en Emma, hebben meegedaan met de
Wintermatch bij de Korrel. Wat hebben we gedaan?
Met andere kinderen gedurende een aantal weken
tenniswedstrijden gespeeld. We hebben de dubbel
samengespeeld en ook alleen wedstrijden gespeeld,
de single. Donderdag 20 maart was de afsluiting van
de Wintermatch. We vonden het allebei spannend,
want we hadden niet verwacht dat we zouden
winnen (in de poule oranje/groen, red.). We zijn
heel blij met de eerste plaats en de medaille! Het
was leuk om met elkaar te tennissen!

Open Davis Cup Toernooi

Open Davis Cup Toernooi
bij TV de Korrel
Onder ideale weersomstandigheden is op 9 maart jl.
bij TV de Korrel het Open Davis Cup Toernooi
gespeeld. Een kleine 40 jeugdspelers van de Korrel
en andere tennisverenigingen uit de Kempen hebben
zich met het spelen van singels, dubbels en diverse
spelvarianten alvast kunnen voorbereiden op de
voorjaarscompetitie. De winnaars uit iedere poule
gingen er bovendien met een slagroomtaart
vandoor!

Groetjes van Emma en Mart
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1 Jaar fysiotherapie in Oerle

Dat de tijd snel gaat kun je wel zeggen. Alweer
1 jaar fysiotherapie in Oerle en we kunnen
zeggen dat het goed gaat. De ruimte in d’Ouw
School is zeer plezierig om te werken.
Door het werken met kamerschermen kunnen
we de ruimte klein en intiem maken, wat heel
geschikt is voor het werken op de
behandelbank, maar daarnaast ook groot en
ruim zodat we er ook uitstekend knie-, heupen sportrevalidatie kunnen doen.
Het afgelopen jaar hebben al behoorlijk wat
mensen ons kunnen vinden.
Werkgroep Zorg in het dorp
Onze dependance in Oerle is het gevolg van de
inspanningen van de werkgroep “Zorg in het Dorp”.
Het is een wens van veel Oerlenaren om de 1e lijns
zorg terug in het dorp, dicht bij de mensen te
krijgen. Dat is gelukt met de wijkzuster en sinds
1 april 2013 ook met de fysiotherapie. Maatschap
fysiotherapie Heikant behandelt al veel Oerlenaren.
Zij hebben contact gezocht met de werkgroep zodra
de wens naar fysiotherapie in het dorp hen ter ore
kwam. Daaruit is het idee voor een vestiging in
Oerle geboren.
Dependance Oerle
Fysiotherapie Oerle is onderdeel van de
fysiotherapie in gezondheidscentrum Heikant. De
fysiotherapiepraktijk is gevestigd in d’Ouw School
aan de Oude Kerkstraat 18. Een mooie grote ruimte,
rustig gelegen in het achterste deel van d ‘Ouw
School, goed toegankelijk en met parkeerruimte
naast de deur.
De afspraken voor fysiotherapie worden
gecoördineerd via de balie fysiotherapie van
Gezondheidscentrum Heikant.
Fysiotherapie Oerle wordt bemand door
Michiel Knibbe en Martin van Dam.

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

Michiel Knibbe
Michiel woont in Venhorst, maar
werkt bijna fulltime in Veldhoven.
Hij is getrouwd en heeft twee
kinderen en al 22 jaar ervaring
binnen de fysiotherapie. Zijn passie
ligt bij (top)sport en revalidatie. Zo
was hij jarenlang fysiotherapeut en
krachttrainer van de Oranje
Jeugdteams van de NeVoBO (Nederlandse Volleybal
Bond). Verder heeft hij veel ervaring met de
behandeling van orthopedische klachten o.a. nieuwe
knieën en heupen en is hij kundig op het gebied van
revalidatie.
Martin van Dam
Martin woont inmiddels 16 jaar in
Oerle, is getrouwd en heeft 4
kinderen. Hij is regelmatig te zien
bij de Korrel of hardlopend door het
dorp. Hij is fysiotherapeut sinds
1978, breed georiënteerd, (COPD,
schouder, ontspanning,
hartrevalidatie, nieuwe knieën en heupen,
sportrevalidatie) een echte all-rounder. Ook is hij
fysiotherapeut bij het Parkinsonnet.
Achter hen staat in de Heikant een team van
fysiotherapeuten, gespecialiseerd op vele
vakgebieden: manuele therapie, kinderfysiotherapie,
sportfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie,
haptotherapie, fysiofitness, diverse trainingen,
bekkenbodemtherapie en therapie rondom de
zwangerschap.
Praktische informatie:
Fysiotherapie Heikant/Oerle
Oude kerstraat 18
Oerle
Tel: 040-2941974
www.heikant.nl
Voorlopige planning aanwezigheid:
Michiel: dinsdagochtend/donderdagochtend
Martin: vrijdagmiddag
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Dodenherdenking

Voor al uw thuiszorg en
hulp in de huishouding,
bel Zorgcentrum Merefelt!
Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.

Stichting Dodenherdenking
nodigt u uit….
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven is
opgericht om in Veldhoven de herdenking te
organiseren van alle burgers en militairen die,
sinds het uitbreken van de 2e Wereldoorlog,
waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen
en terreur zijn omgekomen. Speciale aandacht
gaat uit naar de Veldhovense burgers en
militairen die in het belang van het Koninkrijk
of tijdens vredesmissies zijn gevallen.
De stichting organiseert daarom ieder jaar op
4 mei een Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef. Voorafgaand is
er om 19.00 uur een Herdenkingsbijeenkomst
in de H. Caeciliakerk aan de Dorpstraat. Na
afloop van de Dodenherdenking is er in
datzelfde kerkgebouw een gratis Herdenkingsconcert.
Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur in de
H. Caeciliakerk
Aan de Herdenkingsbijeenkomst in de
H. Caeciliakerk wordt medewerking verleend door de
Stichting Dodenherdenking Veldhoven, basisschool
Op Dreef, Amnesty International, Bloema en Ricado
Westhiner, Zeelst Schrijft Geschiedenis en de
gezamenlijke Kerken.
Na afloop van deze bijeenkomst gaan de aanwezigen
in optocht, voorafgegaan door het Veldhovens
Muziekkorps en de gildebroeders van het Gilde
St. Caecilia, naar het nabij gelegen Klokmonument
aan de Kleine Dreef.

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

20.00 uur
Na het luiden van de klok wordt twee minuten stilte
in acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens
Muziekkorps het Wilhelmus en houdt burgemeester
J. Mikkers een toespraak. Hierna volgt de
kranslegging door verschillende organisaties, die
hierbij worden bijgestaan door leden van de
Scouting St. Stanislaus Kostka.
Herdenkingsconcert in de H. Caeciliakerk om
21.00 uur door Veldhovens Kamerkoor
Na afloop van de Dodenherdenking is er om
21.00 uur een gratis toegankelijk
Herdenkingsconcert, verzorgd door Veldhovens
Kamerkoor. Het koor zal 3 werken van Brahms ten
gehore brengen:
1. Schicksalslied
2. Altrhapsodie
3. Nänie
Met medewerking van:
Ad van Sleuwen, harmonium, Hans van den Eijnden,
piano, Ingeborg Bröcheler, alt-mezzo en Henk van
Rooij, pauken.
Komt u ook? Tot ziens op zondag 4 mei 2014.
Relevante informatie over de Dodenherdenking in
Veldhoven treft u aan op onze website http://
www.dodenherdenkingveldhoven.nl.

Kranslegging bij het Klokmonument om

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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Reisverhaal van Bart...
Gewijzigde eindbestemming.
Alles is geregeld, ik hoef alleen maar in te
pakken en in het vliegtuig te stappen! Wat de
bedoeling was naar Costa Rica te gaan is nu
veranderd in Barcelona. Een moment van rust
gaf mij de tijd om na te denken over mijn
plannen.
De laatste weken Oostenrijk waren enorm druk. Op
8 maart stond mijn vertrek naar Nederland gepland.
Het was even afwachten hoe ik naar Nederland zou
komen. De verzekering gaf mij al een paar weken
voor vertrek aan dat ik me geen zorgen over mijn
terugreis moest maken. Zij zouden er voor zorgen
dat ik een vervangende auto zou krijgen. Een dag
voor mijn vertrek werd mijn vervangend vervoer
afgeleverd bij het hotel. Een BMW X1, een goede
deal al zeg ik het zelf. De laatste avond werken,
inpakken, een goede nachtrust en de ochtend breekt
aan. Rond zeven uur kom ik naar beneden om als
eerste de auto in te pakken. Nog even wat eten, een
koffie, afscheid nemen van iedereen en de rit naar
Nederland kan beginnen. Net voor vertrek roept
Margret nog even: “Tot volgend jaar, 20 december
rekenen we
weer op je!”.
Na negen en
een half uur
rijd ik thuis de
oprit op. De
navigatie in de
auto heeft mij
om alle files
heen geleid en
de reis is goed
verlopen.

de datum te wijzigen. Het is zelfs mogelijk om het
ticket om te boeken voor een ticket voor twee
personen. Mijn besluit moet NU genomen worden.
Het besluit: gewijzigde eindbestemming! Ik ga met
mam een lang weekend naar Barcelona!
En dan is het zover, het is vrijdag 28 maart. We
moeten op tijd vertrekken naar Schiphol. Daar
vertrekt de Boeing 737-800 van KLM richting
Barcelona. Iets later dan verwacht vertrekken we
vanuit Amsterdam naar Barcelona. Het weer in
Barcelona is al een goed begin van ons weekend,
het is stralend weer!
Gearriveerd bij het hotel, inchecken, van kamer
wisselen (we hadden een kamer met balkon
gereserveerd en er eentje zonder balkon gekregen),
uitpakken, koffie drinken en we vertrekken naar
Park Güell. Op ons gemak wandelen we richting het
park en genieten daar van de natuur. Het middelste
stuk (waar al het mozaïek is) is tegenwoordig
afgesloten en daar moet je voor betalen. Dat viel
ons even tegen.. Na de wandeling door het park
besluiten we om wat te eten. We hebben deze dag
weinig gegeten, dus we lusten wel wat. Paella met
een salade en een drankje, dat ziet er lekker uit.
Ons enthousiasme wordt beloond met vies eten,
maar ook echt vies. Onze tweede tegenvaller.. We
eten maar half, drinken ons drankje op, betalen en
we vertrekken weer. Zodra we weer in de buurt van
het hotel komen besluiten we dat we toch nog wel
iets moeten eten. Bij een klein buurtrestaurant
bestellen we nog een broodje en een pizza.
Opwarmmaaltijden moet je in Barcelona niet
bestellen. We hebben gegeten maar geweldig was
het niet. Na drie tegenvallers op één dag vinden we

Twee weken Nederland zou een rustpunt moeten
zijn. Helaas gebeurt het tegenovergestelde. De twee
weken staan volledig in het teken van alles regelen
voor Costa Rica. Het weekend in het midden van
mijn twee weken Nederland ben ik te vinden in het
noorden van ons landje. Hier ben ik voor een
gezellig avondje met mijn collega’s voor
aankomende zomer. Lekker uit eten, wat drinken en
een top avond. Ik heb nu al zin in de zomer in
Frankrijk.
Maar… Na dat weekend slaat de twijfel toe. Costa
Rica komt steeds dichterbij. Ik ben nog super moe
en heb vooral geen zin in werken. Mijn gevoel geeft
geen goed gevoel meer, de twijfels worden groter.
Ik heb rust nodig. Twee dagen voor vertrek is alles
geregeld en ik heb de rust om na te denken, helaas
is er niets anders meer waar ik over na kan denken:
“Ga ik wel? Ga ik niet?”. Dat is wat mij deze dagen
bezig houdt. Praten, praten en nog meer praten
helpt eigenlijk niets meer. Ik moet het besluit
nemen en dat accepteren. Vrijdagochtend, de dag
voor vertrek, heb ik contact met KLM. Het is niet
mogelijk om geld terug te krijgen voor mijn ticket.
Maar het is wel mogelijk om de eindbestemming en
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het wel genoeg geweest voor onze eerste dag. Terug
naar het hotel en lekker naar bed.
De rest van het weekend genieten we goed. Op
zaterdag gaan we te voet van het hotel naar La
Ramblas, de boulevard van Barcelona. Het is toch
best wel een eindje lopen. Gearriveerd in het
centrum en onze wandeling wordt beloond met een
overheerlijke lunch. In de kleine, smalle straatjes zit
een barretje waar je allemaal kleine hapjes,

broodjes en lekkere dingen kunt eten. We beginnen
met een koffie maar eindigen met een glaasje witte
wijn en een volle buik. Zondagochtend staat in het
teken van relax. Het regent buiten en we hebben
nog niet zo’n zin om daar doorheen te gaan lopen.
En bovendien weten we nog niet eens wat we
moeten doen met dit weer. Uiteindelijk besluiten we
om richting de Arena te gaan. Een overdekt
winkelcentrum in een oude arena. In de middag
klaart de lucht een klein beetje op en het blijft in
ieder geval droog. Het is de bedoeling om de avond
te vullen met het zien van de magische fontein van
Montjuïc. Helaas komen we er die avond achter dat
de fontein alleen op vrijdag- en zaterdagavond aan
is, dat is nou toch jammer. Twee keer in Barcelona
geweest en die fontein gewoon nog steeds niet aan
gezien, “Moet ik dan toch nog een keertje terug?”.
De laatste twee dagen hebben we prachtig weer. We
gaan nog naar La Sagrada Familia, Arc de Triomf en
nog maar een keer La Ramblas. De gebruikelijke
dingen van een weekend Barcelona. Op het terras
een drankje doen en genieten van de zon. Lekker
eten wat soms een beetje tegenvalt.

Oerse meiden in Oranje!

Woensdag 26 maart heeft het Nederlands elftal
voor speelsters Onder 15 tegen België
gespeeld. In het team van Nederland zaten
maar liefst twee vertegenwoordigsters van
RKVVO: Eva van Deursen en Kayleigh van
Dooren. Beide meiden spelen bij RKVVO in de
C1. Dat twee meisjes uit Veldhoven tot de
beste speelsters van Nederland behoren is
nauwelijks te geloven en daarom is RKVVO er
trots op dat deze dames uit de eigen opleiding
komen.
Het elftal voor speelsters onder 15 jaar heeft in
België een overtuigende overwinning behaald. Op
het sportcentrum van de Belgische voetbalbond
wonnen de meiden de oefeninterland met maar liefst
0-6. Eva van Deursen scoorde tijdens haar debuut
zelfs twee keer.
Scoreverloop:
10e minuut - Smits 0-1, 34. - Van Deursen 0-2,
38. - Smits 0-3, 43. - Van Deursen 0-4,
79. - Jansen 0-5 en in de 80e minuut - Nierop 0-6.
Opstelling Nederland:
Romy Dalebout (41. Aukje van Seijst), Kayleigh van
Dooren (41. Fieke Hendriks), Aniek Nouwen (41.
Danique Ypema), Fréderique Nieuwland, Jamie
Altenaar, Eva van Deursen (46. Daphne Nierop),
Noah Waterham (41. Victoria Pelova), Zoï van de
Ven (46. Dayna Schra), Joëlle Smits (41. Bente
Jansen), Emma van der Vorst, Anne Bhagerath.

Maar al met al een geslaagd en super gezellig
weekend met moeders, al zeg ik het zelf. Met een
voldaan gevoel vliegen we dinsdagavond om 19.55
uur weer terug richting Nederland waar pap ons op
Schiphol op staat te wachten.

Nederland - Duitsland
De volgende wedstrijd tegen Duitsland staat ook
alweer gepland. Op woensdag 23 april staat voor
Onder 15 in Rijssen (16.00 uur) de ontmoeting met
Duitsland op het programma. Locatie is Sportpark
De Koerbelt, het terrein van Excelsior’31. Kaarten
kosten dan € 2,00 en voor groepen vanaf tien
personen € 1,00 per persoon, waarbij de tickets
tevens recht geven voor toegang tot de interland
van het Nederlands elftal voor speelsters onder
17 jaar, om 19.00 uur op hetzelfde terrein, tegen
Zweden.

Nu weer verder zoeken naar wat ik ga doen de
komende drie maanden. Dus heeft iemand nog
ergens hulp nodig!? Laat het me weten!! Tijd
genoeg.
Adios!
Bart van der Zee

Eva van Deursen (boven) en
Kayleigh van Dooren (rechts)
tijdens de interland tegen
België.
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Glitter & GlamOers

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)
Vrijdagavond 6 juni en zaterdag 7 juni 2014

Boergondisch Oers presenteert:

Glitter & GlamOers

Programma vrijdag 6 juni

Films & Sterren

19.30 uur Ontvangst met koffie/thee en iets
lekkers
In verband met de strikte sluitingstijd,
starten we dit jaar vroeger met het
avondprogramma. Zorg dat je op tijd
bent!
Iedereen is van harte welkom
Dresscode: Glitter en/of glamour
Entree gratis
20.00 uur Start Boergondisch Oerse Pub quiz
(Een team bestaat uit minimaal 8
deelnemers)
21.30 uur Optredens met medewerking van Oerse
artiesten

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)

Programma zaterdag 7 juni
13.00 uur

Kinderactiviteiten
Start kinderactiviteiten (groep 1 t/m 8
basisschool)
Verkleed je als je eigen filmheld.
Kinderen die zich aanmelden via
inschrijfformulier, eten gratis frietjes
mee.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent!

16.30 uur

Einde kinderactiviteiten

16.00 uur

Buffet “Restaurant Bonanza”
Buffet Restaurant Bonanza… vergeet
niet in te schrijven (ook tieners!)
Kosten buffet: € 6,00 per persoon
Dit bedrag dient u contant te betalen
bij het afhalen van de eetbonnen

tot
18.30 uur

01.00 uur Sluiting (wettelijk)

Volley
Wegens groot succes van voorgaande
jaren, zal er dit jaar wederom een
aparte poule gemaakt worden voor
tieners (vanaf middelbare school)
Een team bestaat uit minimaal 4
spelende deelnemers
Deelname is op eigen risico
18.00 uur

Presentatie volleybalteams in thema

18.30 uur

Start eerste wedstrijd

22.00 uur

Start avondprogramma in de tent
Prijsuitreiking volleybaltoernooi in de
pauze van de band

01.00 uur

Sluiting (wettelijk)

Inschrijven voor bovenstaande activiteiten kan op
inschrijfformulier hiernaast.
Inschrijven vóór 17 mei 2014
U kunt de bonnen voor het buffet (contant) betalen
en afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School
Dinsdag 3 juni
Tussen 19.00 en 20.00 uur
Donderdag 5 juni Tussen 19.00 en 20.00 uur
Voor meer informatie zie: www.boergondischoers.nl
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Inschrijfformulier 6 en 7 juni 2014

*Pub quiz

*Kinderactiviteiten

*Buffet Restaurant Bonanza *Volleyen

Inschrijven vóór 17 mei 2014
Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl
Naam
Adres
Telefoonnr.

06-

E-mail
Vrijwilligers
Datum
Hulp

X

Di. 3 juni

Hulp bij opbouw tent (18.00 uur)

Vr. 6 juni

Barwerkzaamheden: avond

Za. 7 juni

Groepje begeleiden of bij activiteit

Za. 7 juni

Scheidsrechter volleyen

Za. 7 juni

Hulp bij buffet (opscheppen)

Za. 7 juni

Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00
O vanaf 19.00

Zo. 8 juni

Opruimen (9.30 uur)

Pubquiz

Naam

(vrijdag 6 juni)

Naam Team
E-mail
1

= Contactpersoon

5

2

6

3

7

4

8

Kinderactiviteiten

(zaterdag 7 juni)

Naam kind 1

Groep

Naam kind 2

Groep

Naam kind 3

Groep

Naam kind 4

Groep

Buffet

Bonanza

(zaterdag 7 juni)

Aantal personen
Volley

(zaterdag 7 juni)

Naam team
E-mail
Competitie

£
£
1

Namen
deelnemers

Volwassenen
Tieners (vanaf middelbare school)
= Contactpersoon

4

2

5

3

6

Inleveren bij:
J
Adriënne van de Vorst
J
Mieke van Campen

Stepke 1
Janus Hagelaarsstraat 19
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Marc van Soerland.
Nou daar is hij dan. Omdat het de vorige keer nog
geen asperge tijd was, had ik toen nog niets kunnen
insturen. Maar nu ze boven de grond uitkomen is
hier nu mijn recept! Smakelijk eten!

* Verwarm de oven voor op 180 °C.
* Snijd het houtachtige uiteinde van de asperges en

Aspergerollade (8 personen)

* Verwijder het netje van de rollade en snijd het

Bereidingswijze:

kook ze 4 minuten en laat ze afkoelen.

*
*
*

Voedingswaarden: 310 kcal.
60 minuten bereidingstijd.
10 minuten wachten.
Ingrediënten
1 bos groene asperges (500 g)
1 varkensfiletrollade (900 g)
25 g boter, in blokjes
1 pakje jamon serrano (ham, 80 g)

*

vlees overlangs door, maar laat de helften aan
elkaar zitten. Bestrooi de binnenkant met peper
en zout en verdeel er 4 asperges, boter en ham
over. Duw de helften tegen elkaar en bind de
rollade op met keukentouw. Bestrooi met peper
en zout.
Verhit de olie in de braadpan en bak het vlees in
4 minuten rondom bruin aan.
Zet de pan zonder deksel in het midden van de
oven en bak de rollade 40 minuten. Bedruip
halverwege met het bakvet en keer de rollade.
Laat de rollade uit de oven 10 minuten rusten met
de deksel op de pan. Verwijder het touw en snijd
de rollade in plakken.
Serveer met de rest van de asperges.

Ik geef de pollepel graag door aan Jan Borgmans.

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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Schoolnieuws

Puzzelen: Rebus

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

Meiden pionieren als Brede School
Verslaggevers.
door De Verhaalderij
Acht meiden in de leeftijd van tien tot en met twaalf
jaar vormen samen de allereerste Brede School
Verslaggevers van Veldhoven. Onder begeleiding
van Lisette Oosterbosch, oud-journaliste van het
Eindhovens Dagblad, komen ze negen keer bij
elkaar om bijvoorbeeld bezig te zijn met interviewen
en artikelen schrijven.
Zeven verslaggevers zijn leerlingen van basisschool
De Berckacker, in de Heikant, waar de groep
wekelijks bij elkaar komt. De achtste komt uit Oerle,
haar naam is Emma Buijs en zit op basisschool
Sint Jan Baptist. De Brede School Verslaggevers
schreven al korte portretten van elkaar en
bezochten Tienercentrum De Erikant om vragen te
stellen over de meidendag die in mei gehouden
wordt. Later gaan ze zich verdiepen in onderwerpen
als de Roefeldag, het peanutbaltoernooi voor
groepen 8 in Veldhoven en een sponsorloop.
Bovendien staan er heel wat mensen op het
verlanglijstje die ze willen interviewen.
Oplossing: De soep wordt nooit zo heet gegeten
als ze wordt opgediend

Het werk van de meiden is vanaf 26 maart terug te
vinden op: www.verhaalderij.nl. Bovendien bieden
de Brede School Verslaggevers hun kopij aan voor
publicatie in wijk- of clubbladen en op websites.
Vanaf mei verschijnt een reeks artikelen van hun
hand in De Ahrenberger.

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Uitslag kleur/knutselplaat van februari 2014;
“Mini Mouse breit een sok”
Mag ik aan u voorstellen:
De winnaar: Rick Jansen
Leeftijd: 9 jaar
Hij woont: in de Paleisstraat op nummer 20
De papa & mama heten: Antoine & Marianne
Broertjes of zusjes: 1 broertje, met de naam Chris
Huisdieren: Huiskat van 12 jaar oud met de stoere
naam Bert. Daarnaast is er nog een pauw, een haan
en een geit. De kippen hebben helaas een tijdje
geleden het loodje gelegd, maar worden op korte
termijn vervangen door nieuwe. Kortom ze hebben
’n halve kinderboerderij achter in de tuin.
Wat wil je later worden?: iets technisch.
Bij binnenkomst is Rick net klaar met het spelletje
wat hij op de Wii aan het spelen is. Hij is aan het
spelen met zijn Skylanders poppetjes. Mijn oog valt
ook meteen op de tas vol met nog meer Skylander
figuren. Daar komen we vast later nog op terug.
Nu eerst de algemene informatie die net zo
interessant is.
In welke klas zit hij?
Rick zit in groep 5 van de combinatiegroep 5/6. Daar
heeft hij het goed naar zijn zin en kan hij goed
overweg met de juffen. Die heeft hij, net zoals in
elke groep, meer dan één. Het zijn juf Ans en juf
Rachel. Het leukste vak op school vindt hij spelling,
want daar is hij goed in. Altijd fijn als je iets kan
doen waar je goed in bent! Hij heeft heel veel
vrienden en die zitten allemaal bij hem in de klas.
Hij begint met Tom, Bram, Sven, Kevin, Ian, Joep
etc. etc. Het zijn er zoveel dat ik Rick vraag om twee
vrienden op te noemen waar hij het meest mee
afspreekt. Gelukkig kan hij die keuze beperken tot
twee, namelijk Sven en Tom.
Sport
Naast het drukke leventje op
school, heeft hij nog tijd voor een
sport. Die sport is tennissen bij….
inderdaad, tennisvereniging
De Korrel. Waarom zou je verder zoeken als er in je
eigen dorp een tennisclub is toch?! Hij speelt nu
ongeveer 2 jaar tennis en is dat gaan doen omdat
een paar van zijn vrienden al bij tennis zaten. Nou
ja, niet alleen maar omdat zijn vrienden ook
tennisles hebben. Hij vindt het ook echt leuk om te
doen. Rick krijgt 1x per week les van Iris en is daar
heel tevreden over. Ze geeft goed les zegt hij zelf.
Hij heeft al een paar keer meegedaan aan een minitoernooi en heeft al een keer iets uit de grabbelton
mogen grabbelen. Weet niet meer precies wat het
inhield. Alleen dat het bij die toernooien niet om de
prijzen gaat, maar om het plezier van het spel. Toch
heeft Rick een paar trofeeën op zijn kamer staan,
maar die heeft hij niet met tennis gewonnen. Hij is
een keer 1ste geworden bij de Olympische dag van
het vakantieprogramma en een keer 3e bij de
pompoenenwedstrijd op school.
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Het liefst buiten
Rick is een echt buitenkind. Ze hebben dan ook van
alles buiten om op en mee te spelen… en nog
belangrijker, lekker veel ruimte om te spelen! Hij
heeft achter in de tuin met zijn metaaldetector
onder andere al een paar hoefijzers en kogelhulzen
gevonden. Op de trampoline springen is nog zo’n
activiteit die hij leuk vindt.
In mijn ooghoeken zie ik een enorme op afstand
bedienbare auto staan. Wat een ding zeg! En dan
heb ik het nog niet over de afstandsbediening, die is
bijna net zo groot als de auto zelf!! Wordt bijna
jaloers op je Rick. Maar goed, de auto zelf is zo’n
soort van monstertruck die hij dan ook met veel
plezier aan me demonstreert. Weer een voordeel als
je zoveel ruimte om je huis hebt. Hij heeft de auto al
over een zelf gemaakte racebaan, van zand, laten
scheuren! Als ik vraag hoe hij aan die auto is
gekomen, of hij hem gekregen heeft, vertelt Rick me
dat hij er goed voor heeft gespaard. Hij heeft met
zijn verjaardag jongstleden geld gevraagd.
Daarna heeft hij via internet gekeken waar ze die
auto verkochten en waar hij het goedkoopst was. En
toen hij dat wist heeft Rick de auto pas gekocht. Een
wel overwogen aankoop dus. Goed van je joh!
Er kunnen er veel een voorbeeld aan je nemen.
Wat ik me nu wel af zit te vragen, als ik naar buiten
kijk is, hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om
met een skippybal zo hoog te springen dat de bal in

de boom blijft hangen. Er hangt namelijk een
knalgele skippy muurvast tussen de takken.
Gelukkig heeft Rick daar een hele simpele verklaring
voor. Hij is gewoon in de boom geklommen en heeft
de bal met een touw vastgebonden aan een tak.
Ohhhhh…tuuuurlijk! Wat dom van me. Maar ja, met
al die Skylander figuren die nu erbij worden
gehaald, dacht ik dat hij misschien stiekem ook wel
superkrachten zou kunnen bezitten.
Lego, Minecraft en
Skylanders?

Naast Lego en Wii Minecraft, zijn de Skylanders toch
zwaar favoriet bij hem. Hij heeft een hele tas vol.
Rick vertelt dat hij wel 100 verschillende figuren
heeft. Snel voegt hij er aan toe dat om die
verzameling bij elkaar te krijgen, hij zeker 2 jaar
bezig is geweest en er elke keer voor heeft
gespaard. Wel handig voor familie en vrienden om
te weten dat hij Skylanders verzamelt, als je hem
een cadeau wilt geven voor zijn verjaardag. Als ik
vraag wat ze kosten, weet hij mij dat dan ook
haarfijn te vertellen.
Het varieert van 10 euro tot 16 euro… als ik het
goed onthouden heb. En je hebt grote en kleine
uitvoeringen… figuren waarvan je het bovenstuk wel
en niet kunt wisselen met een ander figuur etc. etc.
Oh ja, als je dan een borststuk wisselt dan neemt
dat figuur de krachten van die ander over. Ze
hebben allemaal een naam…die Rick feilloos bij elke
figuur kan opnoemen.
Ik krijg dan ook elk figuurtje dat hij heeft en hoe je
ze kan wisselen te zien! Het enthousiasme waarmee
ik ze te zien kreeg vond ik helemaal top!! Maar ik
denk dat je er zelf mee moet spelen om te weten
hoe het allemaal werkt en zo. Ben bang dat het mij
niet meer zo kan bekoren, maar gelukkig heeft hij
genoeg vriendjes die ook helemaal weg zijn van de
Skylanders. Rick neemt dan, als ze afspreken, zelf
zijn tas met eigen figuren mee zodat hij kan
wisselen.
Wat betreft de Lego trouwens: het liefst speelt hij
met Lego Technic. Hij heeft al een boot, auto en een
vliegtuig gemaakt. Dat verklaart meteen waarom hij
graag later een technisch beroep wil hebben. Bij
ASML zou hij dan graag werken zegt Rick. Heb je bij
deze meteen je eerste sollicitatie de deur uit. Nu
alleen nog zorgen dat je de opleiding doet en
slaagt.. later, als je nog groter bent dan als je nu al
bent.
Wat eet hij graag?
Als je zo’n bezig baasje bent, moet je natuurlijk wel
goed op krachten blijven. Met al die techniek moet
je een gezonde geest en een gezond lichaam
hebben. Qua het op peil houden van genoeg

beweging heb je het al goed voor elkaar. Nu dus
zorgen dat mama –volgens eigen recept- vaak nasi
maakt. Maar ze mag ook slavink met gebakken
aardappelen en worteltjes koken, die vindt Rick
namelijk ook heel lekker. Alleen spruitjes en
paprika, die mag ze laten liggen in de winkel!
Nog even dit
Ik ben bijna door mijn vragen heen, maar ik wil nog
graag weten of hij een favoriete serie op televisie
heeft of naar wat voor muziek hij graag luistert.
Daarop heeft hij niet echt een antwoord omdat hij
geen echte favoriete serie heeft en houdt van veel
soorten muziek. Alleen klassiek, dat vindt hij
minder. Wat mij totaal NIET verbaast! Denk dat er
weinig kinderen op jouw leeftijd van echte klassieke
muziek houden Rick. Gangnam Style vond hij vorig
jaar wel leuk, maar hij heeft inmiddels dat liedje zo
vaak gehoord, dat het een beetje saai wordt. Die
mp3 zal dan ook wel niet op de tablet of zo staan als
ze lekker even een weekje op vakantie gaan in de
meivakantie. Tenminste, papa en mama hebben wel
plannen om met het gezin op vakantie te gaan,
maar hebben nog niets geboekt. Waar precies is dan
ook nog niet bekend. Rick weet me te vertellen dat
ze al eens in Texel, Frankrijk, België en Friesland
zijn geweest. En nog wel andere landen, maar die
ben ik even kwijt. Als ze op vakantie gaan, slapen ze
in een huisje. Ze staan dan wel op een camping,
maar willen wel graag comfortabel vakantie vieren.
Iets waar ik me meteen bij aan kan sluiten, want ik
ben zelf ook geen campingmens/ kampeermens. Als
ik vraag of Rick dan een eigen kamer heeft
antwoordt hij; “Nee. Ik slaap met Chris op een
kamer. En dat is altijd gezellig”. Meestal als ze gaan,
ook bij een lange vakantie, slapen ze op één kamer.
Nou ja, slapen…meestal duurt dat even voordat ze
slapen vult mama aan.
Inmiddels zijn we zo’n beetje aan het eind van het
interview gekomen en stel ik aan mama de vraag
om een omschrijving van Rick te geven.
Het antwoord wat ik hier op krijg is dat Rick sportief
en technisch is, hij niet graag in het middelpunt van
de belangstelling staat en hij soms een beetje
verlegen is.
Tot slot
Nu ben ik echt door mijn vragen heen en wordt Rick
enigszins ongeduldig. Het was de eerste keer dat hij
de kleurplaat had ingeleverd en hij vindt het leuk
om geïnterviewd te worden en dat hij gewonnen
heeft. Maar het leukst, zegt hij, vind ik de
cadeaubon die ik ga krijgen! Die heb je dan ook dik
verdiend jongen. Ik neem aan dat er wel een
Skylander of iets van Lego Techic gekocht wordt.
Rick, bedankt voor het interview! Ik vond het erg
leuk en gezellig. Veel plezier met de cadeaubon!!
Geschreven door:
Marlène Snelders-Linssen
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Nog meer schoolnieuws

In het begin van deze koers heeft u al een kort
verslag kunnen lezen over de zwerfvuilactie
die 28 maart plaats vond. Bij deze enkele
stukjes van de schoolkinderen over de actie en
een stukje over de “Nederland Schoon
Gamebus” die ook een ochtend langs is
geweest op school.
Wat is de “Nederland Schoon Gamebus.”

Emma, samen met genoemde klasgenootjes en
Dhr. Holterman, medewerker van Stichting
Nederland Schoon.
Nu een verslag van Emma en Stan uit groep 7
over de zwerfvuil actie
Vrijdag 28 maart was er een actie waarbij de hele
school zwerfafval ging rapen in de buurt. Ik zat in
het groepje met Ruby Veerle Brent Pipe en Stef.
Onze route was via de Berthastraat naar de Welle en
het Stepke naar de Boonberg en dan naar school.
Emma

Een kijkje in de bus terwijl er een groepje kinderen
uitleg krijgen over wat ze moeten doen.
In de Nederland Schoon Gamebus leren leerlingen
spelenderwijs zorg dragen voor hun leefomgeving.
In de bus spelen kleine groepjes kinderen, vier
verschillende zwerfafvalgames, van 15 à 20 min. In
de spelletjes halen ze in een virtuele stad, met
poppetjes met hun eigen gezicht erop, diverse
schoonmaakacties uit.
In het spel heeft elke schoonmaakactie direct effect.
De kinderen horen meer vogels fluiten, de stad
wordt steeds zonniger en in beeld verschijnen steeds
meer blije, spelende poppetjes. Dat maakt het spel
een onvergetelijke ervaring.
Nog een impressie van Emma over de bus
Een aantal weken geleden stond er een gamebus
voor de school, en in die gamebus mocht je
spelletjes over zwerfafval doen. Ik zat met Aron
Stan V. Ruby Scott en ik, Aron had de meeste
punten gehaald. En na afloop kreeg iedereen een
puntenslijper die leek op een prullenbak.
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Vrijdag 28 maart gingen wij de straten op om
zwerfafval op te ruimen. We werden ingedeeld in
groepjes, ik zat bij Jorn, Bas v Hoof en Bas v Buel.
Wij gingen eerst de Berthastraat in en zo op het pad
langs de Korrel. En we splitsen op in twee groepen,
de ene groep ging door de Welle en de andere groep
door ’t Stepke. Toen kwamen wij weer samen bij het
speeltuintje aan de andere kant bij de Korrel.
Toen liepen we weer samen via de Boonberg naar
het veldje naast school. Toen hadden wij een berg
gemaakt van alle afvalzakken bij elkaar. De berg
werd 1,84 m hoog, ohja voor dat de zwerfafvalactie
begon kreeg iedereen een kaartje, op dat kaartje
moest je opschrijven hoe hoog jij dacht dat de berg
was. En Luuk Tholen had gewonnen.
Ik vond het een hele leuke dag!
Stan V.
Verslagen van enkele kinderen uit groep 5-6
Joep van Lier:
Zwerfafval opruimen , 28 maart gingen groep 1-8
afval opruimen.
Eerst gingen we raden hoe groot de afval stapel
werd. En daarna kregen we een handschoen en een
prikstok en een afval zak. En toen gingen we zoeken
naar afval. We hadden veel afval, en toen gingen we
de afvalstapel meten hoe groot hij was, en hij was
1.89 meter.
Mandy Kelders:
In de klas kregen we een kaartje waar je op moest
schrijven hoe groot de berg kon worden, en toen
gingen we met een prikstok en een vuilniszak op
pad. En we moesten langs de janhaagelesstraat, en
mijn groepje had als eerst een zak vol.

Sven de vries:
Op 28 maart gingen allen groepen van bassisschool
sint jan baptist zwerfafval opruimen.
En we kregen een prikstok en een vuilniszak en twee
handschoenen. En het was een leuken dag en de
hoop was 1.89 meter hoog en groep 8 had een
kapotte school lamp gevonden.
Mayke Kreutzelman:
Op 28 maart ging groep 1-8 zwerfafval opruimen
groep 3-4 moest het veld op ruimen .
Groep1-2 het schoolplein, de boven bouw moest
straten gaan opruimen, het was heel leuk. We
kregen een prikstok een handschoen en een
vuilniszak en schrokken er van hoeveel afval op
straat lag.
In de klas kregen we een kaartje waar we moesten
schatten hoe hoog de berg was. Ik had 1.50 ik zat
er ver naast want de berg was 1.89.
Luuk Tholen het gewonnen want hij zat er 4 naast.
Kevin v/d Broek:
We begonnen 28 maart, de hele school groep 1-8.
We moesten eerst schatten hoe groot de berg werd,
ik had 2.55. Toen gingen we naar buiten, we kregen
handschoenen aan en een prikstok. En we kwamen
terug en stapelde de stapel op.
Luuk Tholen had gewonnen hij zat er vier naast, en
de berg was 1.89. En Luuk Tholen kreeg een
kortingsbon bij de Kers.

Impressie van het dagje
zwerfafval opruimen door
verschillende groepjes.
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Puzzelen: Doolhof

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

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

Oplossing: Met pasen vieren we het nieuwe leven, bomen en
struiken worden groen en vroegbloeiers kleuren de tuin geel.
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 28 april 2014 in de gele brievenbus,
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.
P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat april 2014’ en druk de pagina af.
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Juni

2014

20
22

Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
April
16

VKS: paasstukjes maken

20

Geitenboerke:
Geitenkijkdag vanaf 13.30u
SJO: paaseieren zoeken
KVB: boetseren
VKS: volksdansinstuif, de Enck, Oirschot
Ophalen groene kliko + plastic
Viering koningsdag: Oranjemarkt
Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw school, 9.30-12.30u
Eerste H. Communie in Lambertuskerk
Gilde St. Jan: Kruisboogwedstrijd

20
22
23
25
26
27
27
27
Mei
2
3
9
12
12
13
20

Gilde St. Jan: Verbroederingsmis
Zandoerle 19.30u
Ophalen oud papier
Ophalen groene kliko + plastic
KVB: moederdagviering
DVO: jaarvergadering
VKS: excursie Anthuriumkwekerij Asten
Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u

24

25
26 t/m 29
28
30

Ophalen groene kliko + plastic
Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u
Gilde St. Jan: St.Jansdag
Sint Janstrossen 9.00 uur H.Mis
Koningschieten
VKS: fietsen
Beach event d’Ekkerplein
Ophalen oud papier
KVB: teaparty

Juli
4
5 en 6
15
18
26

Ophalen groene kliko + plastic
TCO: T4T-weekend
Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u
Ophalen groene kliko + plastic
Ophalen oud papier

Augustus
1
10 t/m 22
15
15 t/m 17
23
29

Ophalen groene kliko + plastic
Vakantieprogramma Oerle
Ophalen groene kliko + plastic
TCO: bivak
Ophalen oud papier
Ophalen groene kliko + plastic

30

TCO: afsluitingsavond

September

23

ophalen groene kliko + plastic

1

VKS: Volksdansen

24

Ophalen oud papier

3

KVB: Lange fietstocht

24

TCO: verrassingsactiviteit

3

VKS: Gymmen

25

OMTT: Oerse Motor Toertocht

10

VKS: Openingsavond

25

Gezelligheidstoernooi BIO

12

Ophalen groene kliko en plastic

26

KVB: wandeling op de Plateaux

26

Ophalen groene kliko en plastic

28

VKS: afsluitingsavond

27

Ophalen oud papier

31

RKVVO: intern toernooi
Oktober

Juni

10

Ophalen groene kliko en plastic

24

Ophalen groene kliko en plastic

25

Ophalen oud papier

1

RKVVO: intern toernooi

3

VKS: fietsen+eten bij Pius X college

6 en 7

Boergondisch Oers: Glitter & GlamOers

6

Ophalen groene kliko + plastic

November

8

SJO: pinksterfietstocht

7

Ophalen groene kliko en plastic

9

21

Ophalen groene kliko en plastic

10

Gilde St. Jan: Aanbesteding Gildekamer
+ Vogelschieten, Zandoerle 17.00u
KVB: eten bij Pius X in Bladel

22

Ophalen oud papier (bebouwde kom)

18

Fietstocht KVB en VKS
December

De volgende kopijdatum is

28 april 2014

36

5

Ophalen groene kliko en plastic

19

Ophalen groene kliko en plastic

27

Ophalen oud papier (bebouwde kom)

