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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 Veldhoven, 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
NL92 RABO 0138500819 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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(K)Oers met name(n)

Mevrouw van Oosterom in Oerle beter bekend als
"juffrouw Oostrom" wordt op 14 maart 90 jaar.
Zij was van 1968 tot 1982 de kleuterjuf (met het
hondje) op het schooltje aan de Zandoerleseweg.
Nog vaak heeft zij het over die mooie tijd op school
en ze geniet nog van de vele goede herinneringen
aan die tijd.
Verbazingwekkend is het dat ze nog zoveel kinderen
kent die toen bij haar in de klas zaten. Dat is nu
toch al meer dan dertig jaar geleden...

Collectanten gezocht

In de wijk Oerle zoeken wij nog vrijwilligers die van
10 t/m 15 maart voor ons willen collecteren.
Draagt u het reumafonds ook een warm hart toe?
Loop dan met ons mee en meld u aan als collectant!
Voor meer informatie kunt u bellen naar:
I. Pater, telefoonnummer ( 040-848 78 18.

Geiten-kijk-dagen

Wat zou het leuk zijn als zij op haar 90ste
verjaardag post krijgt van haar oud-leerlingen!!
Wie stuurt haar een kaartje?
Vraag haar adres bij:
miekevdhurk@hotmail.com of ( 040-205 14 62

Open dag golfschool
Open dag golfschool ’t Caves
Golfschool ’t Caves start dit jaar weer met diverse
golflessen en cursussen voor zowel de beginnende
golfer als de gevorderde golfer of als je tijdelijk was
gestopt. Daarom houden wij op zaterdag 22 februari
en zondag 23 februari van 12.00 uur tot 15.00 uur
een open dag. Iedereen is welkom en onze golfpro’s
zullen je met raad en daad bij staan. Er is uiteraard
ook gelegenheid om een balletje te slaan.
Golfschool ’t Caves
Veneind 5
5513NE Wintelre
Tel. 040-2051805
www.golfschoolhetcaves.nl
info@golfschoolhetcaves.nl

Ook dit jaar worden de Geiten-Kijk-Dagen weer
georganiseerd bij ’t Geitenboerke in Oerle
(Veldhoven)! Vanaf half februari verwachten wij de
eerste lammetjes.
Op zondag 9 maart 2014 is onze eerste
geitenkijkdag van dit jaar. De geitenkijkdagen
worden wekelijks georganiseerd van zondag 9 maart
tot en met zondag 20 april 2014 (1e paasdag).
Op deze zondagmiddagen zijn wij vanaf 13.30 uur
tot 17.00 uur geopend voor jong en oud!
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de
geitenhouderij, een lammetje de fles wil geven, een
geit wil voeren of over haar bol wil aaien! Daarnaast
kunt u bij ons lekker op het boerenterras genieten
van o.a. een bakje koffie en een stukje geitenkaas.
De kinderen kunnen spelen in de (indoor)speeltuin,
op het springkussen en in de knuffelhoek.
Iedereen is van harte welkom op een van deze zes
zondagen tussen 13.30 en 17.00 uur.
De entreeprijs is € 1,- per persoon.
Kijk voor meer informatie op www.geitenboerke.nl
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De parochie

Vieringtijden in alle kerken

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
parochie Christus Koning
Zaterdag 22 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (The Unity)
Zaterdag 1 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pater Malaka (Convocamus)
Aswoensdag 5 maart:
wo 19.00 uur: uitsluitend in H. Caecilia en
Lambertuskerk!!
Zaterdag 8 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
Zaterdag 15 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
Zaterdag 22 maart:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (The Unity)
www.christuskoningveldhoven.nl
Hebt u de nieuwe website al bekeken? Zoek onder
het icoontje van St. Jan de Doperkerk en vindt uw
eigen informatie!
Mededelingenblad i.p.v. Drieklankje
Achter in de kerk vindt u vanaf de 1e zaterdag van
de maand het Mededelingenblad met de misintenties
en overige gegevens. U kunt dit ook bestellen via
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl

Zaterdagavond 19.00 uur
Zaterdagavond 19.00 uur
Zondagochtend 9.30 uur
Zondagochtend 9.30 uur
Zondagochtend 11.00 uur
Zondagochtend 11.00 uur
iedere 1e, 3e en 5e zondag

St. Jan de Doperkerk
H. Lambertuskerk
H. Caeciliakerk
H. Willibrorduskerk
H. Lambertuskerk
H. Jozefkerk
van de maand

Zondagochtend 11.00 uur St. Maartenkerk
iedere 2e en 4e zondag van de maand

Parochieberichten:
Gedoopt:
Suze Kootkar,
dochter van Johan Kootkar en Leonie Brok
Overleden:
† Cis Hospel – van Loenhout, 81 jaar
Pastores:
Pastor J.F.M. van Doorn,
Kleine Dreef 10, 5504 LH Veldhoven
( 040 - 78 78 923 b.g.g. ( 040 - 253 22 26
Pater S.R. Malaka,
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.
( 040 – 205 13 50 b.g.g. ( 040 - 253 22 26
KerkWijkCentrum:
Dorpsstraat 18, 5504 HH, Veldhoven
( 040 - 253 22 26 of via 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 Veldhoven, ( 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 Veldhoven, ( 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 5

Carnaval 2014
Dorpscentrum
,,d’Ouw School’’
Oude Kerkstraat 18
5507 LC Oerle

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 4 was: Van Vlerken.
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Tonnie Antonis, Sjaan van Beers,
Mieke van Campen, Annie Eliéns, Annie Stemerdink
en Ria Verbaant.

1
3
5

8

5.
6.
7.
8.

m.m.v.

“DJ Kees”

“DJ Tom Vale”

Springkussen voor de
kinderen aanwezig

7

4.

Aansluitend confettibal en prijsuitreiking

m.m.v.

6

3.

Carnavalsoptocht

Koude neuzenbal

4

2.

* Zaterdag 1 maart
opstellen 13.30 uur

* Zondagmiddag 2 maart
na de Rommelgatse optocht

2

1.

3 DAGEN CARNAVAL
in d’Ouw School

Geen alcohol voor deze bestuurder uit de
Boonberg (3)
Deze straat is geen hele engelse
1,6 kilometer (4,3)
De vleugels van de fokker van
Herefordkoeien? (7)
Rinus rijdt met zijn motor geen konijnen
van de heuvel (9)
Ik ben weer Kennelijk Interessant om te
gaan wonen (1,1)
De nasmeel is anders een tegelzetter (7)
Wout heeft zelf al een sjaal (3)
Jan en Kokkie gaan gestrekt in deze
bomenstraat (12)

* Maandag 3 maart
aanvang 14.11 uur

Gratis brunch
U aangeboden door

Stichting Dorpscentrum Oerle.
m.m.v.

“DJ Kees”

Springkussen voor de
kinderen aanwezig

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Koers schrijft rode cijfers

De Koers van Oers schrijft rode cijfers
Al 46 jaar is de Koers van Oers het dorpsblad voor
de Oerse gemeenschap. Veel verenigingen,
stichtingen en andere belangengroeperingen
gebruiken ons blad om hun activiteiten aan te
kondigen dan wel om er verslag van te doen. Ook is
er plaats voor Oerse nieuwtjes, (reis)verhalen, vaste
rubrieken, een interview met een Oerlenaar en/of
een Oerse vereniging, en zijn er pagina’s voor de
kinderen in het blad.
De Koers wordt in heel Oers huis aan huis verspreid
(met dank aan de vrijwilligers die dit verzorgen). Dit
betekent dat er één keer per maand in ca. 850
huizen een Koers op de deurmat valt. Om het blad
in deze oplage en in deze vorm financieel mogelijk
te maken zijn er naast onze zeer gewaardeerde
adverteerders en donateurs, ca. 240 huishoudens in
Oerle die via een machtiging (automatische incasso)
of via een jaarlijkse eigen overboeking de Koers
financieel ondersteunen, waarvoor onze oprechte
dank. Dat is echter nog geen 30%, en dit
percentage daalt ieder jaar door mensen die
overleden zijn, verhuisd zijn uit Oers, of anderszins.

willen wij via deze brief een beroep doen op alle
Oerlenaren om ook een financiële bijdrage aan ons
mooie dorpsblad te doen, dan wel om hun huidige
bijdrage te verhogen naar een mooi rond getal in
euro’s.
De productiekosten van een Koers bedraagt
ongeveer 1 euro per stuk en het blad verschijnt zo’n
11 keer per jaar. Als ieder gezin jaarlijks gemiddeld
€ 11,- zou bijdragen, dan helpt u ons uit de rode
cijfers!
Als u de Koers van Oers een warm hart toedraagt en
vindt dat Oerle een eigen dorpsblad moet houden,
vul dan bijgaande machtiging in, stop deze in de
gele brievenbus bij d’Ouw School aan de
Oude Kerkstraat 18.
Alvast bedankt voor uw bijdrage,
Stichting Koers van Oers

Door deze terugloop van inkomsten, lagere subsidie
van de gemeente en door gestegen kosten is het
resultaat 2013 uitgekomen op een verlies. Daarom

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

#
Machtiging Koers van Oers
Naam incassant :
Adres incassant :
Postcode incassant :
Woonplaats incassant :
Incassant ID :
Kenmerk machtiging :

Stichting Koers van Oers
Sint Janstraat 50
5507 ND
Veldhoven
NL70ZZZ171302010000
Jaarlijkse bijdrage

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Koers van Oers
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om € …………… van uw rekening af te
schrijven wegens jaarlijkse bijdrage, en uw bank om doorlopend € …………… van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig deze opdracht.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode : ………………………………………

Woonplaats : ………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] : …………………………………………………………………………
Plaats : …………………………………………

Datum : …………………………………………

Handtekening:
……………………………………………………………………
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‘Paniek om een pyjama’
Tweewielerservice Bert van Eeten
www.fietsned.nl

Fietsenmaker nodig?

Beste mensen,
Zoals ieder jaar spelen wij ook in 2014 weer een
nieuwe voorstelling. Dit keer spelen we de komedie:

“PANIEK OM EEN PYJAMA”
Auteur: Maurits Keyzer
Onder leiding van onze nieuwe regisseur Jos Bolte.

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.

Wij spelen vrijdag 14, vrijdag 21 en zaterdag
22 maart om 20.00 uur en op zondag 16 maart om
14.30 uur.
Natuurlijk spelen we weer in het tot theater
omgebouwde “Rosdoek”, compleet met tribune
zodat u niets mist van deze schitterende
toneelvoorstelling!
Reserveren kan nu al!
Via ( 040-2052430, via e-mail:
info@de-vriendenkring.nl of
de reserveringslijn ( 06-23193967.
Entree: € 8,- (incl. pauzedrankje)
FLINKE KORTING VOOR RABOBANKLEDEN!
Leden van de RABOBANK Eindhoven-Veldhoven
betalen slechts € 5,- (incl. pauzedrankje)
Zie voor meer info het ledenmagazine “Dichterbij”
die op 28 februari bij de leden op de mat valt.
Kaartjes zijn, ook voor Rabobankleden, nu al te
reserveren! De korting wordt aan de kassa
verrekend (max. 2 kaartjes per lid).
Meerdere kaartjes bestellen is natuurlijk mogelijk
tegen de normale toegangsprijs van € 8,-

Korte inhoud van de voorstelling:
De eenvoudige boekhouder Joost Bramzaaier lijdt
onder zijn inwonende schoonmoeder.
Zij blijft maar denken dat hij vreemd gaat.
Als er dan ook nog een oplichtster een roze pyjama
achterlaat, werkt hij zich in de nesten.
Wie kan hem helpen? Een wat vreemde
kledingverkoper met kleding uit 1854? De werkster?
Of een detectieve die door zijn schoonmoeder is
ingehuurd? Het leven van Joost staat binnen enkele
dagen volledig op z’n kop.
En dat is voor het publiek weer goed nieuws. Dan
valt er wat te beleven en te lachen.
Tot ziens bij een van de voorstellingen van
toneelvereniging “ de Vriendenkring”!

6

Thema-avond

Een bezige Harmonie

Thema-avond: ‘Houd zelf de regie over
uw leven en uw bezit’
Steeds meer mensen maken zich zorgen over
vragen als: hoe houd ik de regie over mijn leven,
ook als ik door omstandigheden niet zelf kan
handelen? Wat zijn de gevolgen als iemand
onvoldoende in staat is om zijn/haar belangen goed
te behartigen of voor zichzelf te zorgen en welke
maatregelen kunnen genomen worden. Moet ik bij
opname in een zorginstelling mijn eigen huis
‘opeten’? Hoe kan ik het beste geld schenken aan
mijn kinderen?
Om u beter te informeren en uw vragen te
beantwoorden rondom bovengenoemde
onderwerpen, heeft SWOVE, in samenwerking met
Bureau Sociaal Raadslieden en Stimulans, de
notarissen van Notarishuys Veldhoven uitgenodigd.
Zij zullen tijdens deze thema-avond de toegevoegde
waarde met u bespreken van het levenstestament,
in geval van handelingsonbekwaamheid. Daarnaast
geven de notarissen informatie en kunt u vragen
stellen over actuele onderwerpen zoals; de AWBZbijdrage bij opname in een verzorgingshuis en erven
& schenken.
Deze gratis thema-avond wordt gehouden op:
16 april 2014 bij Odeon, Burg. van Hoofflaan 151 in
Veldhoven. De avond start om 19.30 uur (de zaal is
open vanaf 19.15 uur).

De komende periode zullen wij de inwoners van
Oerle regelmatig zien, want wij hebben een druk
programma. In de week van 15 t/m 22 februari
komen wij graag aan uw deur voor weer de
jaarlijkse financiële vrijwillige bijdrage die wij van u
mogen ontvangen. Alvast dank u wel voor uw
welkome steun.
Begin maart krijgen we het feest der zotheid,
nl carnaval. Zowel zaterdag 1 maart bij de optocht
in ons eigen durpke, als zondag 2 maart in de grote
Veldhovense optocht, is Harmonie Sint Cecilia erbij
om de carnavalsvreugde zoveel als mogelijk
muzikaal aan te wakkeren. Wij zien u graag in de
optocht als deelnemer maar ook als toeschouwer
aan de kant bent u welkom.
Net zoals de laatste 2 jaar, is zaterdag 8 maart dé
dag om de potgrond voor uw planten bij ons te
kopen. Als u weer uw voorbereidingen treft voor het
voorjaar en de zomer, kunnen een paar zakken
goeie potgrond daar niet aan ontbreken. Als u uw
harmonie wilt steunen, vinden wij het geweldig om
de nodige zakken bij u aan de deur af te geven. Wij
komen met een hele voorraad bij u aan, hoe
makkelijk kan het voor u worden. En de prijs……zeer
interessant.
Met een muzikale groet,
Harmonie St. Cecilia.

Heeft u interesse, meldt u zich dan aan! Wij
verzoeken u daarbij uw naam, adres en
telefoonnummer te vermelden, alsmede aan te
geven met hoeveel personen u komt.
Notarishuys Veldhoven, Dorpstraat 158,
5504 HM Veldhoven. Telefoon: 040 - 230 94 94.
E-mail: j.verdaat@notarisveldhoven.nl.
Internet: www.notarisveldhoven.nl.

Timmer- en Mont agebedrijf

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

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

Atelier Severinus exposeert
‘Feestelijkheden’
in museum ’t Oude Slot
De kunstenaars van Atelier Severinus showen hun
creaties in de nieuwe expositie ‘Feestelijkheden’.
Iedereen is van harte uitgenodigd de kunstwerken te
komen bewonderen.
Kleurrijke kermis
In de nieuwe expositie is een hele
3D-kermis op schaal te zien. Onder
begeleiding van Anita Sanders
maakten een aantal kunstenaars
van het Atelier enkele maanden
allerlei attracties. De kunstenaars
gebruikten hun eigen fascinatie als
inspiratiebron. Zo houdt Ad van den Otter van
draaiende objecten en maakte hij zijn eigen
‘Mallemolen’. Danielle Mientjes werkte haar
fascinatie voor Bassie & Adriaan uit in een hele grote
clownsfiguur. Kunstenares Laura Spruit vertelt: “Het
is de mooiste en kleurrijkste kermis van Nederland
en omstreken!”

Met de jeugd de natuur in

“Met de jeugd de natuur in”
een regionale cursus
Een leuke en praktische cursus, bedoeld voor
(groot)ouders, natuurouders, jeugdleid(st)ers,
leerkrachten, leiding van de BSO. Een cursus voor
volwassenen die samen met kinderen de natuur
willen (her)ontdekken en willen genieten van al het
moois in de natuur.
Tijdens deze cursus nemen gidsen van
4 IVN-afdelingen (IVN Veldhoven-EindhovenVessem, IVN Bergeijk-Eersel, IVN Kempenland West
en IVN Valkenswaard-Eersel) de cursisten mee naar
buiten. Zeven ochtenden gaat u steeds naar een
ander natuurgebied om daar de natuur in al zijn
facetten te ontdekken. Daar kijken we wat er voor
kinderen in de natuur te zien, te doen, te ontdekken
en te onderzoeken is. Eigenlijk vinden kinderen het
altijd leuk in de natuur, ook al hadden ze van
tevoren geen zin om te gaan.

Andere feestelijkheden
Het jaarthema van museum ’t Oude Slot is
uitgebreider dan alleen ‘de kermis’. Daarom zijn er
in de expositie ook andere feestelijkheden te zien. Er
zijn schilderijen over carnaval, dansen, verjaardagen
en Halloween. Sommige zijn speciaal voor de
expositie en andere zijn in de loop der jaren al
gemaakt. Zo heeft Fons Rahajaan gedurende zijn
hele carrière clownskoppen geschilderd, waarvan je
er nu een aantal kunt bewonderen.

De volgende kernelementen komen aan bod tijdens
de excursies: beleving (hart), kennis (hoofd) en
gedrag of handelen (handen). We zijn er van
overtuigd dat leren over de natuur vooral gaat via
'zelf doen', beleven en verwonderen. Nù
verwondering en nieuwsgierigheid zaaien, betekent
straks respect en betrokkenheid oogsten. De
natuuronderwerpen die aan de orde komen zijn:
bomen, vogels, bloemen, insecten, waterinsecten,
diersporen en herfstverschijnselen.

Tot 28 maart 2014 is de expositie ‘Feestelijkheden’
gratis te bezichtigen in Museum ’t Oude slot.

Cursisten ontvangen tevens een digitale reader met
achtergrondinformatie over al deze onderwerpen.

Adres: Hemelrijken 6, 5502HM Veldhoven
Openingstijden: woensdag t/m zondag van
13.00 uur tot 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.
www.museumoudeslot.nl

Data:

1 en 22 maart, 12 april, 24 mei, 14 juni,
20 september, 11 oktober en 18 november
Tijden: de excursies zijn van 9.00 uur - 12.00 uur
(exclusief reistijd)
Kosten: € 30,00 voor IVN-leden en -donateurs,
€ 40,00 voor niet IVN-leden
Aanmelden:
bij Hetty Fokkens, via de website ivn.nl/afdeling/
veldhoven-eindhoven-vessem of
hfokkens@onsbrabantnet.nl of ( 040 - 254 30 77.
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Sarah van de Wiel

Normandische flensjes
Ingrediënten
- mespunt kaneel
- 65 gram suiker
- 750 gram moesappels
- 1 theelepel citroensap
- 1 eetlepel calvados
- 30 gram rozijnen
- 65 gram boter
- 100 gram bloem
- snufje zout
- 1 ei
- 1 eierdooier
- 2 dl melk
Bereidingswijze
1. Meng een mespunt kaneel door 25 gram suiker
2. Schil 750 gram moesappels en verwijder de
klokhuizen.
3. Snijd de appels in dunne schijfjes.
4. Besprenkel deze met 1 theelepel citroensap en
1 theelepel calvados.
5. Strooi er de kaneelsuiker en 30 gram gewassen
rozijnen over.
6. Schep alles voorzichtig door elkaar
7. Smoor de appelschijfjes in een koekenpan in
15 gram boter in ca. 5 minuten op een matig
vuur gaar.
8. Zeef 100 gram bloem met een snufje zout
boven een kom
9. Voeg er 1 ei, 1 eierdooier en 1 dl melk aan toe
10. Roer dit tot een dik, glas beslag
11. Verdun dit met 1 dl melk.
12. Smelt in een koekenpan wat boter

13. Giet er 1/8e deel van het beslag in en laat het
over de bodem uitvloeien.
14. Keer het flensje wanneer de onderkant
lichtbruin en de bovenkant bijna droog is.
15. Bak de andere kant lichtbruin en laat het flensje
op een bord glijden.
16. Bak nog 7 flensjes.
17. Verdeel de appelcompote over de flensjes en rol
ze op.
18. Leg ze in een met boter ingevette lage
ovenschaal.
19. Strooi er 40 gram suiker over.
20. Zet de schaal in het midden van een
voorverwarmde oven van 250 graden.
21. Laat de suiker op de flensjes in ca. 10 minuten
smelten en karamelliseren.
Of zet de schaal ca. 5 minuten onder de grill.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik het
zelf erg leuk vind om nagerechten te maken.
Door de flensjes te vullen met een andere
compote kun je eindeloos variëren en kun je
een eigen draai aan het recept geven.
Ik wil de pollepel doorgeven aan:
Marc van Soerland.
Omdat we op skivakantie met kerstavond
altijd heerlijk kunnen eten!

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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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

Peter van de Ven
schrijft boek

en heeft een antwoord op
de mondiale crisis!
Vandaag zitten we op de bank bij de
psycholoog. Peter van de Ven heeft onlangs
een boek geschreven met de titel 'De
scheppende kracht van de reünie'. In het boek
legt hij uit waarom de wereld er een stuk
mooier zou uitzien als ieder mens meer om
zichzelf zou geven. Zijn redenatie: Geef om
jezelf, geef om anderen, geef om de wereld en
ga uit van je eigen scheppende kracht. Probeer
dus niet de wereld te veranderen of te
verbeteren, maar begin eens bij jezelf. Een
mooie gedachte.

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

Peter vertelt: "Via huisartsen kregen wij cliënten
doorgestuurd, erg boeiend, maar daarmee kon ik
niet de kost verdienen. Intussen ben ik gaan
solliciteren en kon ik beginnen als artsenbezoeker bij
een grote Amerikaanse Multinational. Ik heb daar
heel veel geleerd. Ik moest veel naar buiten treden
en heb daar meerdere opleidingen gedaan. Daarna
ben ik bij Interselling in Raamsdonksveer terecht
gekomen. Daar moest ik zelf acquireren en de
klanten die ik binnen haalde zelf trainingen geven,
coachen en begeleiden. Het ging daarbij vooral om
verkooptrainingen, communicatievaardigheden,
managementtrainingen, etc."

door: Annie vd Velden en Miranda van Vlerken.

Peter van de Ven woont al
jarenlang in Oerle en heeft een
eigen bureau "Learning Consult"
dat gelegen is naast d'Ouw
School. Peter is een geboren en
getogen Eindhovenaar en is na
het VWO psychologie gaan
studeren in Tilburg. Na zijn
studie kon hij maar moeilijk
werk vinden en samen met een
aantal andere psychologen is hij
het 'Psychologen Collectief Regio
Eindhoven' gestart.

Learning Consult
"Na een aantal jaren kon ik geen uitdaging meer
vinden in het geven van alleen maar trainingen. Ik
wilde meer en ben uiteindelijk samen met een
collega in 1997 voor mezelf begonnen met Learning
Consult. We hadden toen ons kantoor in Oosterhout,
maar anderhalf jaar na de oprichting is mijn collega
onverwachts overleden aan een hartstilstand. In
eerste instantie wist ik niet wat ik moest doen: Hoe
moest ik nu alleen verder? Na een paar maanden
heb ik besloten om met het kantoor naar Veldhoven
te verhuizen. Bij mij achter het huis heb ik een
mooie kantoorruimte gebouwd en hier heb ik het nu
prima naar mijn zin."
Ontwikkeling en groei
"Inmiddels houd ik me via mijn bedrijf 'Learning
Consult' al vele jaren vooral bezig met:
Individueel mensen in hun kracht brengen;
Met teams de hei op gaan;
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Advies uitbrengen (sparren op HRM-niveau).
Het is heel interessant om nieuwe methodieken te
ontwikkelen voor een klant en maatwerk te leveren.
Door me in bepaalde problematiek van klanten te
verdiepen kan ik mezelf blijven ontwikkelen en
groeien. En dat vind ik heel belangrijk en het is mijn
grote drijfveer."
Ontstaan van het boek
"Mezelf blijven ontwikkelen en groeien", dat is dan
ook meteen het antwoord op de vraag hoe het boek
is ontstaan. Peter vertelt gepassioneerd verder: "In
september 2007 kwam ik tot de conclusie dat ik
inmiddels wel veel geleerd heb, veel boeken heb
gelezen, modellen heb gezien en toegepast, maar ik
wilde eens bij mezelf te rade gaan: "Wat is eigenlijk
mijn kijk op de wereld/de mens/de ontwikkeling van
mensen. Het antwoord op die vraag kun je moeilijk
uit louter en alleen boeken halen. Ik ben hierover
gaan nadenken en heb er (toch ook weer) boeken
bijgehaald die mij in mijn leven geïnspireerd
hebben. Ik heb me ook afgevraagd wie mijn
leermeesters waren en waarom? Alles wat in mijn
hoofd opkwam, heb ik opgeschreven.
Ook tijdens het lopen of fietsen kwamen er vragen
bij mij naar boven en als je dan aan het nadenken
bent krijg je ook de antwoorden binnen. Als je daar
niet de tijd en de rust voor neemt lukt dat niet.
Daarna probeer ik ook allerlei dingen met elkaar te
gaan verbinden. Het wordt dan wel heel complex, en
de gedachten schieten van links naar rechts maar
het is een mooi en inspirerend proces. (Ik raad
iedereen aan eens vaker naar ‘binnen’ te kijken.) Op
dat moment dacht ik: 'Daar wil ik een boek over
gaan schrijven.' Maar aan de andere kant dacht ik
ook: 'Moet ik de wereld gaan bevuilen met wéér een
boek, wéér een model, wéér een theorie? Wie zit
daar nu op te wachten?' Ik merkte dat ik wat
weerstand had en ik had op dat moment ook nog
niet genoeg te melden.
Trainingen in Postel
In 2009 ben ik mijn gedachtegoed gaan toetsen in
de praktijk. Ik ben open trainingen gaan geven in de
Abdij van Postel genaamd 'Sleutel tot Persoonlijk
Leiderschap en Groei'. Vanuit mijn zakelijk netwerk
had ik zo 12 personen bij elkaar voor een pilot die 3
dagen duurde, incl. overnachtingen en eten. Dat was
een hele spannende tijd, ik leefde er echt naar toe.

Binnenplaats bij de Abdij van Postel.

Ook mijn gezin leefde intens
mee, want 'Postel kwam
eraan!' Uiteindelijk was het
een groot succes, het waren
hele mooie dagen in een super
inspirerende omgeving. De
gastenpater, pater Bennie,
deed het ook fantastisch en ik
was die dagen helemaal in
flow."
Opbrengst voor goede doelen
"De reacties na de training waren overweldigend. De
deelnemers hebben het ervaren als zeer inspirerend,
afwisselend, concreet en verrassend.
Iedereen had zoiets van: Nou dat kun je nu als een
mooi commercieel product gaan neerzetten. Maar
dat strookte niet met mijn gedachtegoed en voelde
voor mij niet goed. Ik wilde echter wel de trainingen
(4x per jaar) blijven geven want dit ‘geven en iets
bijdragen’ verrijkt mij iedere keer. Dus ik besloot de
opbrengsten te schenken aan goede doelen. Wat het
opbrengt is onder andere een bijdrage die ik wil
leveren aan een mooiere wereld (dus de opbrengst
gaat o.a. naar het Pastoor Vekemansfonds en een
weeshuis in Uganda Home Sweet Home) en dat
voelt fantastisch om te doen."
Het boek in romanvorm
"Ik heb nu voor de 10e keer Postel georganiseerd en
in de reacties hoorde ik steeds vaker terugkomen
dat ik een boek zou moeten schrijven. Een vriend
van mij gaf me de tip dit in romanvorm te doen.
Maar een roman schrijven is natuurlijk weer heel
iets anders dan een boek met een stevige inhoud
schrijven. Toen ontstond het idee om een drieluik te
gaan maken. Deel 1 is een verhaalvorm dat deels
autobiografisch is. Het verhaal gaat over drie
psychologen die elkaar in Leiden ontmoeten tijdens
een reünie. Zij besluiten zich voor een aantal dagen
terug te trekken in de Abdij van Postel om op zoek
te gaan naar de ingrediënten die nodig zijn voor
persoonlijk leiderschap en groei. De bouwstenen die
ze daarbij vinden worden omschreven en uitgewerkt
in deel 2 van het boek (dat deel is dus meer
theoretisch). Deel 3 is het interactieve deel van het
boek. Daarin worden vragen gesteld waardoor je
zelf, als mens, ouder, manager, leerkracht etc. een
verdiepingsslag kunt maken in je eigen leven."
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Wat wil je met je boek bereiken?
Peter antwoordt: "Het boek is uiteindelijk een
vaartuig om de overkant te bereiken en als je de
overkant bereikt hebt, kun je het vaartuig weer
achter je laten (het boek is dus het vaartuig). Het
gaat dus om het gedachtegoed, het boek is slechts
een expressievorm. Door het lezen van mijn boek
hoop ik dat mensen enthousiast worden om een
echte dialoog met zichzelf aan te gaan. Wie wil je
echt zijn of wat is nu eigenlijk mijn bijdrage aan een
mooiere wereld? Of wat draag ik zelf bij aan het
instant houden van een situatie of probleem? Velen
spreken steeds over het veranderen van de wereld,
maar slechts weinigen over het veranderen van
zichzelf. Meer zelfreflectie kan volgens mij een
antwoord zijn op de mondiale crisis. En daarmee leg
ik de lat bewust wel heel hoog!"
Website: www.wiewilikzijn.nl
"Ik heb nu 200 boeken laten drukken. Bijzonder is
om erbij te vertellen dat ik de illustraties ook zelf
gemaakt heb. Alle 200 boeken geef ik weg aan de
mensen die deelnemen aan Postel, vrienden, familie
en pers. De boeken zijn natuurlijk ook te koop. Je
kunt het boek bestellen via mijn website die ik ter
ondersteuning van het boek heb laten maken
(www.wiewilikzijn.nl) en waarop mijn gedachtegoed
wordt weergegeven. De royalties gaan volledig naar
het goede doel. Ik vind het belangrijk om zelf een
maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.
Ik noem dat in mijn boek 'de twaalfdagengift'. Als
alle mensen bijvoorbeeld 1 dag per maand
belangeloos iets voor een ander zouden doen of
betekenen, dan levert dat ook voldoening op en dan
zou de wereld er weer iets beter uitzien."
Bent u geïnteresseerd in het gedachtegoed van
Peter van de Ven? Kijk dan op de website:
www.wiewilikzijn.nl. Via de site kunt u het boek
bestellen en informatie aanvragen voor de open
training in Postel.

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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Nog maar 8 plaatsen

Nog 8 plaatsen in de bus naar Lourdes
van donderdag 11 t/m vrijdag 19 september
Het gaat goed met de aanmeldingen voor de
busbedevaart naar Lourdes in september. Er hebben
zich nu al 44 mensen aangemeld.
Het is niet alleen een bedevaart, maar ook een
mooie toeristische tocht door Frankrijk.
Onderweg wordt o.a. in Reims de prachtige
kathedraal en in Nevers de kapel van het klooster
waar de H. Bernadette ligt opgebaard, bezocht. Op
zaterdagmiddag aankomst in Lourdes, de grootste
Maria bedevaartsplaats van Europa. Daar sluiten we
ons aan bij de grote groep pelgrims, zieken en
gezonden, die met de trein of het vliegtuig zijn
gekomen. In Lourdes nemen we deel aan de officiële
internationale vieringen, vieringen van de N.L.Z
bedevaart of van de eigen groep. Ook worden de
verschillende plaatsen bekeken 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. Er is een uitstapje naar de
Pyreneeën met als belangrijkste doel het imposante
berggebied Cirque de Gavarnie. Op de terugreis
bezoeken we de bedevaartplaats van de Zwarte
Madonna in Rocamadour waar in een van de
prachtige kerkjes de afsluitende viering zal
plaatsvinden. Er is in de bus nog plaats voor
8 pelgrims! U kunt dus nog mee.
Voor nadere informatie over programma, kosten
en / of aanmelding kunt u contact opnemen met:
· Jos van der Heijden, tel. 0499 - 373 779.
e-mail: vwkn.lourdes@gmail.com
· kantoor bedevaartsbureau N.L.Z.
tel. 043 - 321 57 15 (Chantal Piters)
· Pastoor A. Verschure, tel. 040 – 205 15 75
(Na aanmelding wordt u bezocht door de reisleider,
vooraf is er een kennismakingsbijeenkomst met alle
deelnemers.)

Overpeinzingen

Ja, ik weet het.
De vorige maand ben ik vergeten om een
overpeinzing in te sturen.
Niet omdat ik geen overpeinzingen had, maar
eenvoudig weg omdat ik net in die dagen niet in
staat was om alles wat in mijn gedachten kwam op
te schrijven.
En ach, ik zal de enige niet zijn die dat overkomt.
Soms is het lastig om alles wat in je gedachten komt
op papier te zetten. Dan blijven woorden hangen en
komen ze niet verder dan het lijf waarin ze geboren
worden.

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!

Maar goed, het nieuwe jaar is al ruim een maand
oud en het oude jaar ligt al weer een poosje achter
ons.
Zelfs de winter laat ons af en toe weer voelen, dat
het echt winter is, terwijl toch de dagen al aan het
lengen zijn en zelfs het voorjaar haar best doet om
ons dat te laten weten.
Hier en daar doen voorjaarsbloeiers al hun best om
onze dagen vrolijker te maken.

Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264

Vandaag zit ik hier in het zonnetje en geniet van het
feit dat de wereld weer langzaam tot leven lijkt te
komen.
Natuurlijk weet ik wel, dat het echt nog even duurt
voor de lente echt verschijnt, maar deze illusie van
nieuw leven geeft me toch weer moed.
En moed hebben we soms nodig toch om nieuwe
stappen te ondernemen!
Zo had ik deze middag weer even moed nodig om
toch naar de onthulling te gaan van de social sofa,
waar ikzelf ook aan meegewerkt heb. Maar ik trok
de stoute schoenen aan en ging naar het centrum,
waar om 16.00 uur het gebeuren plaats zou vinden.
En echt … het bleek een heel goed besluit!
Ik was aan de vroege kant, dus het was nog even
wachten, maar ik ontmoette er vele andere mensen
die, net als ik, aan de social sofa hadden
meegewerkt.
Het was heerlijk om weer eens gezellig met iedereen
te praten en bovendien getuige te zijn van het feit
dat de sofa voor het eerst in de buitenlucht te zien
was. Want na de onthulling bleek dat hij nog mooier
was dan we aldoor op de werkvloer gedacht hadden.
Nu kan deze bank ook echt bewonderd en gebruikt
gaan worden door een ieder die dat wil.
Voor wie het nog niet weet … deze social sofa, die
speciaal ten bate van Inloophuis De Eik is gemaakt,
staat op dit moment op het pleintje bij de Blokker.
Thea
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Wijkzuster in Oerle

Wie zorgt er voor mij als ik het
ziekenhuis mag verlaten?
Stel, u heeft een operatie ondergaan en u mag na
enkele dagen weer naar huis. Dan is het prettig om
in uw vertrouwde omgeving te herstellen. Maar het
kan ook spannend zijn, bijvoorbeeld als u niet zo
mobiel bent en alleen woont, of als uw partner niet
voor u kan zorgen. Gelukkig kunt u vertrouwen op
zorg aan huis, bijvoorbeeld van ZuidZorg. Onze
wijkzuster en het wijkteam verplegenden en
verzorgenden is altijd dichtbij, 24 uur per dag.
‘Na een ingreep heeft u gedurende zes weken recht
op persoonlijke verzorging aan huis’, vertelt Femke
Stoop van ZuidZorg. ‘We helpen u bijvoorbeeld met
douchen, wondverzorging en het voorbereiden van
de dag. In overleg komen we ook ‘s nachts langs om
u te helpen met bijvoorbeeld een toiletbezoek.’ We
werken in kleine wijkteams, wat betekent dat de
zorg altijd dichtbij is en u vaak dezelfde
verzorgenden en verplegenden heeft. Femke: ‘Onze
zorg is erop gericht dat u zich thuis veilig voelt.’
Uw wensen
‘Als uw operatie of ingreep gepland staat, beginnen
we met een huisbezoek, waarin we uw wensen
bespreken’, vervolgt Femke. ‘Wanneer u een
indicatie heeft is de persoonlijke verzorging
kosteloos gedurende zes weken, twaalf uur per
week. Als het nodig is, kan dit kosteloos worden
verlengd met nog maximaal zes weken, of worden
uitgebreid. De wijkzuster helpt u hierbij.’

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

Meer thuis
U weet dat er veel verandert in de (huishoudelijke)
zorg en dat de overheid steeds meer eigen inzet en
kracht van mensen verwacht. Femke: ‘Dat is
spannend, maar ook positief: we weten bijvoorbeeld
uit onderzoek dat mensen thuis sneller herstellen
van een operatie dan in het ziekenhuis. Maar dan
moet de zorg aan huis wel goed geregeld zijn.
Gelukkig is dat zo. Het is belangrijk om ook
familieleden of buren bij uw zorg te betrekken. Zij
kunnen u helpen, ook als onze zorg is afgerond. De
wijkzuster bespreekt dit met u en helpt u hierbij.’
Met een gerust hart naar huis
‘We hebben een goed contact met het ziekenhuis.
Als u naar huis mag, hebben we overleg met uw
verpleegkundige. Zodat we precies weten wat we
voor u kunnen betekenen’, vertelt Femke. ‘Zorg gaat
niet alleen over uw lichaam, maar ook over wat de
operatie of ingreep teweeg brengt. Daarom is het
fijn als u de wijkzuster of verzorgenden een beetje
leert kennen.’

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Kop koffie
De wijkzusters van Oerle, Berry de Lepper en Vivian
Olislagers zijn iedere woensdagochtend van 10.30
tot 11.30 uur in de ontmoetingsruimte in d’Ouw
School. U bent van harte welkom voor een kop
koffie en een praatje. Berry en Vivian zijn daarnaast
bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
op telefoonnummer 040 – 230 84 08 en via
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl. Hun voorlichting en
adviezen zijn gratis (zonder indicatie en zonder
kosten).

Verslag repetities YMSTW

Young Musicians Spread Their Wings
Verslag van de eerste repetities
Op 1 februari alweer de tweede repetitie voor
YMSTW, oftewel Young Musicians Spread Their
Wings, achter de rug. De eerste repetitie was
18 januari in Hout-Blerick (Limburg) en de tweede
op 1 februari in Venlo. YMSTW is een
concertevenement dat 8 jaar geleden voor het eerst
gehouden werd. Bij YMSTW geeft een orkest van
jonge muzikanten samen met het luchtmachtorkest
een concert. Voorheen was dit concert op de
militaire basis de Peel. Nu is dit concert echter op de
vliegbasis hier in Eindhoven, vandaar ook dat drie
harmonieën uit Veldhoven (St. Cecilia, Sub Umbra
en VMK) en eentje uit Eindhoven dit jaar voor het
eerst meedoen.

Het orkest is dus een gelegenheidsorkest,
samengesteld uit vrijwilligers van vele verschillende
harmonieën en meerdere fanfares (in Limburg
schijnt de fanfare nog best populair te zijn).

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

De dirigent, ik meen dat hij Maarten heet, is een
aardige en wat gezette man. Hij maakt wat grapjes
onder het repeteren door en doet erg zijn best. Zo
probeerde hij ons te foppen met op de eerste
repetitie te beginnen met Western Melodieën en aan
het eind van het stuk te vragen wie dit een moeilijk
stuk vond. 'Nou dan wordt dit nog wat want dit is
een van de makkelijkste van het concert'.
Uiteindelijk bleek dit stuk echter voorlopig (want nog
niet alle stukken zijn uitgedeeld) een van de
moeilijkste te zijn. Hij doet dus ontzettend zijn best,
ook al zijn niet al zijn grapjes erg geslaagd.
De eerste repetitie was in het begin erg chaotisch
aangezien meer dan 200 mensen hun plek moesten
vinden in het orkest. We zijn met echt grote
aantallen. De saxofoons, de dwarsfluiten en de
klarinetten zijn bijvoorbeeld elk met rond de dertig
man. Ook de hobo sectie is met 7 personen ruim
vertegenwoordigd. De tweede repetitie, die niet
verplicht was, was dan ook veel schraler. Nog maar
2 hobo's, 1 rij fluiten, een halve rij saxen en iets
meer dan een halve rij klarinetten.
Vanuit Veldhoven waren de leden van St. Cecilia de
enigen die bij de tweede repetitie aanwezig waren.
Allemaal vonden wij de ene of twee repetitie(s) waar
we bij zijn geweest, ontzettend leuk om mee te
maken. Nu maar hopen dat de volgende twee
repetities leuk blijven en natuurlijk 26 maart een
geweldige dag wordt. Aangezien de koningin in ieder
geval een deel van de dag komt kijken, moet dat
zeker wel lukken!
Linde Schutgens
Harmonie St. Cecilia
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Open atelierroute KihR

Open atelierroute op 12 en 13 april
In het weekend van 12 en 13 april stellen een
dertigtal kunstenaars in Veldhoven hun deuren weer
open voor het publiek. Heb je belangstelling? Kom
dan een kijkje nemen in de ateliers verspreid over
heel Veldhoven. Maak kennis met het werk en met
de ruimtes waarin de kunst tot stand wordt
gebracht! Uiteraard zijn de kunstenaars zelf
aanwezig. Ze staan op zaterdag en zondag tussen
11.00 uur en 17.00 uur klaar om bezoekers te
ontvangen. Stel zelf je route samen m.b.v. de
plattegrond op de flyer die o.a. te verkrijgen is bij de
VVV en de bibliotheek. Ook vind je nog meer
informatie op onze site:
www.kunstinhetrondveldhoven.nl

Art4U bandpresentatie

Art4U bandpresentatie in muziekcafé
Lokaal 8 Veldhoven
Vrijdag 21 februari a.s. verzorgt Art4U een
bandpresentatie in muziekcafé Lokaal 8 in
Veldhoven. Er zullen zeven bands het podium
beklimmen, waaronder 'Restore', 'Final Strike'
en ‘The Royals’. Alle bands staan dit schooljaar
o.l.v. bandcoach Rolf Verbaant en Corné
Biekens.

De opening
De feestelijke opening vindt plaats op vrijdag
11 april om 20.00 uur in museum ’t Oude Slot,
Hemelrijken 6 in Veldhoven. Tevens wordt dan onze
groepsexpositie geopend die dan nog zes weken
bezocht kan worden.

De werkgroep KihR (vlnr):
Lia Enbers, Joke Rediker, Marie-Louise Vooijs,
Marijke Kraaijvanger en Carla van Olst.

De muziekschoolbands willen zich tweemaal per jaar
presenteren. Een moment waar de muzikanten
enorm naar toeleven. Een optreden in een echt
muziekcafé, Lokaal 8 in Veldhoven waar de leerlingmuzikant zich als een echte rockster kan profileren.
De bandscène bij Art4U is het afgelopen jaar nieuw
leven ingeblazen onder bezielende leiding van Rolf
Verbaant en Corné Biekens. Resultaat zijn 7 bandjes
met muziekschoolleerlingen tussen de 12 en 19 jaar
die onder hun begeleiding een repertoire van covers
hebben opgebouwd.
Alle leerlingen spelen in hun individuele lessen ook
popliedjes, maar in een band leer je pas écht wat
het inhoudt om een nummer te spelen. Je kunt je
dan niet verschuilen achter een backingtrack of
leunen op een meespelende docent. Je moet het dan
helemaal zelf doen en goed luisteren naar de andere
bandleden. Dat is een leerzaam samenspelproces
dat simpelweg niet aan bod kan komen in een
instrumentale les. Maar het is misschien wel het
belangrijkste bij het maken van muziek.
Rolf moedigt iedere gemotiveerde zanger, gitarist,
bassist, drummer of toetsenist aan in een band te
gaan spelen. Buiten het muzikale aspect is een band
natuurlijk ook een sociaal gebeuren. Het is geweldig
te zien hoeveel lol er bij repetities tussen de
nummers door wordt gemaakt en hoe er samen naar
de optredens wordt toegeleefd. In een band spelen
is gewoon het leukste wat er is!
De bandpresentatie begint om 20.00 uur
muziekcafé Lokaal 8, Dorpstraat 8, Veldhoven.
Gratis toegang.
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Nieuwe locatie braderie
Stichting

Oerse Braderie zondag 6 april 2014
aan de Oude Kerkstraat/Zandoerleseweg

In Oerle is altijd wat te doen! En daar is het hele
dorp het hele jaar mee in touw. Die spirit proberen
we onze jeugd mee te geven: onderneem iets, bouw
samen aan iets, have fun!

Verder zijn er leuke dingen zoals:
Ø zéér grote snuffelmarkt (in d’Ouw School)
Ø leuke veldactiviteiten
Ø loterij met écht leuke prijzen
Ø supergezellige (live) muziek
Ø gratis kinderattracties met leuke verrassing voor
de kinderen.

Zoals iedereen weet, organiseert het Tiener Comité
Oerle jaarlijks de braderie in Oerle, een
drukbezochte, superleuke en gevarieerde braderie.
Volgens vele mensen uit de streek een van de
leukste en gezelligste in de regio. Daar kunnen we
trots op zijn in Oerle.
Locatie
Doordat het centrum van Oerle nogal veranderd is
ten opzichte van vorig jaar, is voor een nieuwe
locatie gekozen. De braderie zal plaatsvinden op de
Oude Kerkstraat vanaf de Berthastraat tot aan het
Vekemansplein. Verder zal een deel van de
Zandoerleseweg gebruikt worden. Er zullen kassa’s
zijn op de Zandoerleseweg en op de Oude
Kerkstraat. Zoals gebruikelijk begint de markt om
11.00 uur en duurt de markt tot 17.00 uur.
Rock ’n Roll
Ook dit jaar gaan onze tieners weer een activiteit
opzetten. Ditmaal op het plein voor de kerk.
We maken een vetkuif en gedragen ons als echte
Rock ’n Rollers! Verder is er natuurlijk weer live
muziek.

Én zoals ieder jaar zullen er ook voor weer enkele
gemotoriseerde, spectaculaire en leuke
bezienswaardigheden te zien zijn. Die activiteiten
vinden plaats op het veld dat via het veld naast de
Rabobank te bereiken is.
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De buit is binnen….
Snuffelmarkt
Hier willen we spullen verkopen die ons ter
beschikking worden gesteld. Als je nog bruikbare
spullen hebt, neem dan 2 weken voorafgaand aan
de braderie contact op met:
Joep van Rooij ( 040-205 32 06.
Dit jaar geven we u de mogelijkheid om ingeleverde
voorwerpen voor de braderie die niet verkocht zijn
aan het eind van de dag op te halen door degene die
het heeft aangeleverd.
Verkeersomleiding en overlast
De braderie wordt gehouden aan de Oude Kerkstraat
vanaf de Berthastraat tot aan het Vekemansplein en
op een deel van de Zandoerleseweg. Dit veroorzaakt
enige overlast voor de bewoners aan deze straten
en voor het verkeer. Het marktterrein wordt zondag
6 april vanaf 6.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor
alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Wij
vragen hiervoor uw begrip en danken u voor de
medewerking.

Dankzij uw hulp is het Tiener Comité Oerle ieder
jaar weer in staat deze braderie te organiseren
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan
de tieners van Oers.
TCO biedt de Oerse tieners al meer dan 10 jaar een
gevarieerd activiteitenprogramma waarmee het
verantwoordelijkheidsgevoel en hun
gemeenschapszin wordt versterkt.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust
contact op.
Met vriendelijke groet,
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie
Adrienne van de Vorst, Tel: ( 040-205 32 65

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

De altijd druk bezochte markt.
Hopelijk ook dit jaar goed weer.
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Benelux finale FLL

Groep 8 St. Jan Baptist
in Utrecht voor finale FLL
Op zaterdag 25 januari was de Benelux finale van de
First Lego League. Om 7 uur ’s morgens moesten we
op het kerkplein verzamelen. Toen iedereen in de
bus zat vertrokken we naar Utrecht. In de bus was
het heel gezellig. Iedereen was heel fit. Toen we in
Utrecht waren was er al een probleempje. We wisten
niet waar we moesten parkeren. Uiteindelijk hadden
we een parkeerplaats en gingen we alle spullen
uitladen. We kwamen voor 2 grote deuren te staan
dat bleek een hele grote lift. Iedereen ging in de lift
en we gingen naar boven. Toen we boven waren
was er een hele grote zaal met heel veel stoelen. We
liepen daarna meteen door naar onze pit area, die
hadden we helemaal ingericht. Daarna snel
omkleden voor de jury’s. Maar eerst nog naar de
opening. Dat was heel leuk.

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

De trotse winnaars van de Junior Judges Award.

Het project tonen bij de project jury.
We hadden eerst de project jury, daarna de techniek
en toen nog de teamwork jury. ’s Middags moesten
we 4 robot wedstrijden rijden die gingen super goed.
We hadden ook een beker van de kinderjury. Er
stond op: Met hulp van onze coaches en monteren
doen wij het werk om oplossingen te vinden. We
waren er super blij mee.
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Later was ook de prijsuitreiking nog. Daar hadden
we ook nog een prijs van de kinderjury: de Junior
Judges Award. Maar die hadden ze op het begin
laten vallen dus toen we naar huis gingen moesten
we eerst nog even wachten tot de beker weer was
gemaakt. Toen de beker weer was gemaakt reden
we weer lekker rustig naar huis.
Gr. Hendrik Schippers namens Nature Heroes
Nog wat reacties vanuit het team:
Mirte:
Gezellig, goed georganiseerd.
Merel:
Heel leuk en heel gezellig.
Wouter: Leuke dag en we hebben veel lol gehad.
Ralf:
Gezellige leuke dag.
Chantal: Heel veel van geleerd.
Giel:
Leuk. Ook de dingen die je daar in Utrecht
kon doen. Zoals,er werd een foto van je
gemaakt, die werd bewerkt en dan had je
een foto van jezelf dat je aan een slagtand
van een olifant hangt.
Demi:
Ontzettend leuk en gezellig
Thomas: Leuk, van alles met het team gedaan.
Mart:
Super leuke dag!
Wij, Gerry, Marja, Anita en Sonja, vonden het erg
leuk om dit team te coachen. We willen ook de
supporters zoals de rest van de klas, juffen,
ouders,opa's, andere familieleden, Peer, Wil de
buschauffeur en zijn vrouw Mien bedanken voor de
super aanmoedigingen tijdens de Beneluxfinale in
Utrecht!

Glitter & GlamOers

Boergondisch Oers presenteert

Glitter & GlamOers
Films & Sterren

Beste Oerlenaren, op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni is
het weer zover. Boergondisch Oers gaat er dat
weekend weer tegenaan! We hebben al enkele
vergaderingen gehad en het wordt weer een
geweldig weekend.
Het thema voor ons feestweekend staat ondertussen
vast: Boergondisch Oers presenteert, Glitter en
GlamOers, Films en Sterren. Hollywood here we
come! Hiervan hebben we een poster op de
binnenzijde van de kaft achter in deze koers staan
zodat je al een beetje in de sfeer komt. Het is een
thema met ontzettend veel aanknopingspunten dus
iedereen kan weer volop gaan brainstormen. Denk
aan oude films zoals d’n dikke en d’n dunne, Marilyn
Monroe, Rocky, Titanic maar ook kinderfilms zoals
de Lion King, Nemo en ga zo maar door. Ook voor je
kleding op de vrijdagavond zijn er veel ideeën.
Glitter en GlamOers of course maar het zou ook
super zijn om een mooie Marilyn Monroe tussen het
publiek te ontdekken…. En zoals in de kop van dit
artikel aangegeven gaan we dit jaar wederom de
pubquiz organiseren met meer Oerse vragen erin.
Dus zorg dat je ons dorp goed kent!
Op zaterdagmiddag organiseren we spelletjes die
alles met de filmwereld en Hollywood te maken
hebben voor de kinderen van de basisschool. En die
spelletjes en knutselactiviteiten zijn zoals jullie van
Boergondisch Oers gewend zijn…… Vet…

Na de spelletjes op de kindermiddag gaat heel Oers
weer gezellig met elkaar eten en aansluitend start
het volleybaltoernooi. Dus stel je team samen en ga
in trainingskamp om de felbegeerde wisselschaal te
winnen

Boergondisch Oers is genieten voor jong en oud.
Sinds kort heeft Boergondisch Oers ook een
Facebook pagina. Dus zorg dat je vrienden met ons
bent. Dan houden we je via dat kanaal ook op de
hoogte. Maar natuurlijk zullen we ook in de Koers
onze berichten plaatsen.
Reserveer dus 6 en 7 juni in je agenda. Aanmelden
om op te treden kan via Facebook of de site
www.boergondischoers.nl maar je kunt natuurlijk
ook een van de leden van Boergondisch Oers
inlichten!
In de volgende Koers edities zullen we het
inschrijfformulier plaatsen voor deelname aan de
kinderspelletjes, het eten, de volleybalteams maar
ook om jezelf als vrijwilliger aan te melden. Want
zonder onze vrijwilligers bij allerlei onderdelen van
dit dorpsspektakel kan Boergondisch Oers niet
bestaan. Dus daarvoor al heel veel dank!!
Boergondisch Oers 2014, Glitter en GlamOers, Films
en Sterren.
Vrijdagavond 6 juni: Oerse avond, gratis entree.
Zaterdag 7 juni: Kinderspelletjes, volley, eten.
Zoals jullie zien belooft het weer een geweldig
dorpsfeest te worden.
Met Boergondische groet,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl
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Vette pluim

Veldhopper ontvangt vette pluim
Sinds vorig jaar wordt Veldhopper, de nieuwe
vervoersdienst voor kwetsbare burgers van SWOVE,
steeds beter bekend in Veldhoven. Veldhopper is
een betaalbare (€ 2.50 per rit) laagdrempelige
vervoersdienst op maat, waarbij vitale vrijwilligers
met eigen auto, kwetsbare ouderen op een
persoonlijke manier vervoeren binnen Veldhoven.
De enthousiaste chauffeurs vervoeren met veel
toewijding ouderen van achter de voordeur tot op de
plaats van bestemming. Desgewenst bieden we
kleine extra diensten b.v. jas aan/uit doen, kijken of
het gas uit is of deur afsluiten.
Van de klanten en hun familie ontvangt Veldhopper
veel positieve reacties. “Een vette pluim” en “Het
bevalt perfect, we zijn reuze blij. Het is echt een
zorg minder” zijn twee dankbare reacties.

Veldhopper rijdt op doordeweekse dagen, en alleen
overdag in Veldhoven. Ze zijn altijd op zoek naar
vitale vrijwilligers die nog een uurtje over hebben.
Rijd jij graag auto en spreekt het je aan om op een
persoonlijke manier met kwetsbare ouderen op pad
te gaan? Dan is Veldhopper op je lijf geschreven.
Ken je kwetsbare ouderen met een
vervoersprobleem b.v. ouderen die echt niet meer
met de Taxbus kunnen, wijs ze dan op Veldhopper.
SWOVE hoopt dat vrijwilligers van allerlei
vrijwilligersorganisaties, zich in willen gaan zetten
voor dit project. Om dit aan te moedigen delen we
een zogenaamde stimuleringsbonus uit, aan de
vrijwilligersorganisatie die in de periode september
2013 tot juli 2014 de meeste ritten rijdt (zie meer
hierover www.swove.nl).
Meer weten of aanmelden:
SWOVE, Burg. van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven
telefoon 040-254 00 66 (open ma t/m vrij 9 tot 12
uur), e-mail: veldhopper@swove.nl of
www.swove.nl.
Veldhopper maakt deel uit van het
themaprogramma Vitaliteit ontmoet Kwetsbaar en is
mede mogelijk gemaakt door Fonds Sluyterman van
Loo en Stichting RCOAK.
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Boekpublicatie: KWIJT!

Boekpublicatie: Kwijt!
Verlies bij mensen met een
verstandelijke handicap

Het boek ‘Kwijt! Verlies bij mensen met een
verstandelijke handicap’ geeft inzicht in situaties
en omstandigheden die tot verlies leiden. Het
beschrijft wat verlies voor mensen met een
verstandelijke handicap betekent en hoe hiermee
het beste kan worden omgegaan. Het boek
is een uitgave van Severinus en Stichting Pergamijn
en verkrijgbaar via stichting Pergamijn.
De auteurs van ‘Kwijt!’ zijn werkzaam in de
ondersteuning van mensen met een
verstandelijke handicap. Eerder al publiceerden zij
over de beleving van de dood en
rouwverwerking door mensen met een
verstandelijke handicap.
Hanneke van Bommel vertelt: ‘Verlies wordt vaak
gekoppeld aan sterven en dood, maar het
ervaren van verlies komt veel vaker voor.
Verhuizingen, ander werk, pensionering,
lichamelijke beperkingen, een scheiding. Het zijn
allemaal vormen van verlies. Mensen met
een verstandelijke handicap maken veel
verlieservaringen mee, meer zelfs dan mensen
zonder een verstandelijke handicap. Dit boek is een
hulpmiddel voor verwanten en
professionele ondersteuners.’
Het boek (ISBN: 978-90-75334-00-5) is te bestellen
via bestel@pergamijn.org. Kosten €15,=.

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

fractie@cda-veldhoven.nl

Verslagje TCO Winterberg

Oerse bedrijvengids

Stichting

Ik ben Stan van den Broek en zit dit jaar voor het
eerst bij het TCO.
Er worden veel leuke dingen georganiseerd.
We zijn zondag 2 februari met de bus naar
Winterberg gegaan.
Je kon uit verschillende dingen kiezen:
Ø skiën
Ø snowboarden
Ø bigfoots
Ø en sleeën
We hadden geluk dat het gesneeuwd had en dat het
zonnetje lekker scheen.
Iedereen heeft zijn eigen goed vermaakt.
De terugweg hebben we file gehad, maar dat
vonden de meesten niet erg, want we hadden een
tussen stop van 3 kwartier bij de McDonalds in
Dortmund.
Met een gevulde buik weer de bus in en 2 uur later
waren we toen weer allemaal thuis.

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

Stan

23

Het leven in Bad Gastein
Door Bart van der Zee

Het begin van een nieuw jaar! 2014. De eerste
maand is alweer voorbij. Goede voornemens,
jaarplanningen en nog veel meer hebben de eerste
maand al overleefd of zijn al ten onder gegaan. In
het begin van een nieuw jaar weet je nog niet wat je
in dat jaar mee gaat maken, waar je dat jaar
naartoe gaat. Ook ik wist dit nog allemaal niet. In de
eerste weken van het jaar heb ik al wel mijn eerste
planning gemaakt. Zoals het er nu naar uit ziet ben
ik vanaf nu tot half september maar vier weken in
Nederland. Tja, soms zie je even de kansen van het
leven niet. Maar als je ze dan weer wel ziet en je
grijpt ze, dan kan het snel gaan. Dat heb ik dan ook
gedaan. Over ongeveer één maand zit ik aan de
andere kant van de wereld. Drie maanden Costa
Rica. En over vijf maanden zit ik alweer een paar
weken in Frankrijk (dit keer op een camping in de
Dordogne). Wat ik daar allemaal ga doen!? Volg mij
maar gewoon via mijn blog.
Maar tot het zover is moet ik niet
vergeten dat ik ook nog in Oostenrijk
zit, inmiddels al twee maanden. De
eerste helft van mijn Oostenrijk
periode ging als een trein. Er waren
veel gasten. In januari waren vooral
groepen te gast in Hotel Rader en in
de kerstvakantie hebben we nog een
aantal Nederlandse gasten gehad. Daarna zijn het
diverse nationaliteiten geweest. Het Engels en/of
Duits ging dan ook vrij makkelijk door elkaar. Toen
we half januari weer Nederlanders in huis hadden
was dat wel weer even wennen. Hoe praat je ook
alweer in het Nederlands tegen de gasten? Maar ook
dat lukt me nog steeds aardig.
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Maar dan, even over het weer… We mogen niet
zeggen dat het slecht is. De eerste helft van januari
was gewoon voorjaar met warme temperaturen,
blauwe lucht en de zon scheen. Of we daar blij mee
zijn is de volgende vraag. Het is heerlijk maar
helaas is het heel slecht voor de skicondities op de
pistes. Bovenop de berg zijn de pistes wel goed te
doen, de pistes naar beneden worden steeds
slechter. The Weather Forecast voor eind januari
geeft ons goede hoop: HET GAAT SNEEUWEN!!
Laten we het hopen. De voorspelling is meer dan
twintig centimeter sneeuw. Die twintig centimeter is
ruim gevallen, zelfs veel meer. De laatste week
januari is goed ingezet. Helaas begint de maand
februari met veel wind en hoge temperaturen. Onze
hoop op veel sneeuw en goede pistes is weer
ingezakt, ‘het is weer groen’.
Natuurlijk zijn we wel gaan
skiën. Zo zijn we met de hele
crew van hotel Rader een dag
met Nederlandse gasten naar
Dienten geweest, Dienten is een
ander skigebied op ongeveer
drie kwartier rijden. Vroeg
vertrekken, snel naar boven,
veel skiën, genieten en weer
snel terug want er moet in de
avond gewoon gewerkt worden.
Wanneer ik geen zin heb om te
skiën, dan ga ik fitnessen of ik ga een wandeling
maken. Als de zon schijnt dan is het goed om in
Sportgastein een wandeling van het midden station
naar beneden te maken. Een wandeling van één
goed uur en als je vroeg gaat, dan wandel je
grotendeels in de zon. Deze wandeling heb ik met
Martin, Margret en Tom (de hond) gemaakt maar als
er niemand mee gaat dan wandel ik deze route
alleen. In de middagen zijn we allemaal vrij, als we
allemaal geen zin hebben in skiën maar wel in een
wandeling, dan ga ik met mijn twee Nederlandse
collega’s een wandeling maken. Daar kunnen we
dan de hele middag voor uit trekken. We zijn met
z’n drieën laatst naar Bad Hofgastein gewandeld. Via
Bad Gastein zijn we bovenlangs naar beneden
afgezakt richting Bad Hofgastein. En als ik gewoon
even zin heb in een korte wandeling dan loop ik
richting Bad Gastein, drink daar even wat en dan
loop ik weer terug.

In de laatste week van januari was ik natuurlijk
jarig. Als verrassing zouden pap, mam en Ilse op
bezoek komen. Net voordat ik vertrok naar
Oostenrijk hebben ze mij dit toch maar verteld.
Gelukkig maar! Ze zijn in de beste week van het
seizoen (tot nu toe) hier geweest. De week begon
met heel veel sneeuw en eindigde met een wit
landschap, zon en blauwe lucht. De temperaturen
waren rond het vriespunt maar in de zon was het
zeer aangenaam. De dagen erna waren gewoon
voorjaarsdagen met een groen landschap en
temperaturen met dubbele cijfers (dat zegt genoeg).
In het begin van deze week heeft Ilse skiles gehad
en samen zijn we die dag nog van de piste naar
beneden gegaan. In de rest van de week hebben we
veel gewandeld en we zijn een dagje naar Zell am
See en Kaprun geweest. Ik heb genoten van een
gezellige verjaardagsweek in Oostenrijk.
Eind januari was het rustig met gasten, we hebben
allemaal even ons rust momentje kunnen nemen om
te gaan knallen in de maanden februari en maart.
Op naar de laatste weken Oostenrijk en daarna
wordt het tijd voor een nieuwe ervaring.
Ben je benieuwd naar het vervolg? Volg mij dan op:
bartvanderzeeblog.wordpress.com of lees het
vervolg in de volgende Koers van Oers.

Kennisgeving DLG

Inrichtingsplan ‘Wintelre-Oerle’
Wet inrichting landelijk gebied
Kennisgeving ingevolge artikel 3:42 Awb
Terinzagelegging Besluit ontheffing ex artikel
35, eerste lid en tweede lid Wilg
De bestuurscommissie voor het inrichtingsplan
Wintelre-Oerle maakt bekend dat zij op
22 januari 2014 aan de heer A.C.H.M. van Nunen te
Veldhoven ontheffing op grond van artikel 35
Wilg heeft verleend voor:
Het telen van coniferen en taxus als meerjarige
gewassen tot 1 december 2014 op de percelen:
Ø Veldhoven, sectie G, nummer 15, 198, 200, 250,
260, 275, 278, 684, 685, 686, 687, 971, 973 en
974;
Ø Veldhoven, sectie G, nummers 275, 702, 972,
1029, 1036 en 1039;
Ø Vessem, sectie D, nummers 3097, 3458, 3677,
4301, 4429, en 4487.
De verleende ontheffing ligt bij Dienst Landelijk
Gebied, Prof. Cobbenhagenlaan 125 te Tilburg,
gedurende zes weken, met ingang van 29 januari
2014 tot en met 4 maart 2014, op werkdagen
tijdens kantooruren voor eenieder kosteloos ter
inzage.
Ook is de ontheffing in te zien door deze te
downloaden op www.Wintelre-Oerle.nl.
Binnen 6 weken derhalve tot en met 4 maart 2014
kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar
maken tegen het besluit tot ontheffing.
Bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij:
Bestuurscommissie Wintelre-Oerle
p/a DLG-secretariaat Wintelre-Oerle
Postbus 1180
5004 BD Tilburg
Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Wintelre-Oerle maakt deel uit van de herinrichting
van het platteland. Op tal van plaatsen komen
nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de
ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw
zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen
dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en
schoon platteland voor alle inwoners en recreanten.
Aan de uitvoering werken overheden,
maatschappelijke organisaties en particulieren,
onder regie van provincie Noord-Brabant.
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Stille Omgang te Amsterdam

“In de stilte hoor je meer: God spreekt in ònze tijd!”
In de nacht van 22 op 23 maart 2014 heeft in
Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze
traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere
Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 133
jaar. Deze processie is midden veertiende eeuw
ontstaan als gevolg van de geschiedenis van een
zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat
deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had
ontvangen, werd hij onwel. De zieke man kon de
hostie niet binnen houden. Het braaksel kwam in het
haardvuur terecht met het wonderbaarlijke vervolg,
dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in
de as van deze haard werd aangetroffen. De hostie
werd door de verzorgsters van de zieke in een kist
opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd
geroepen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste
keer werd de hostie in een officiële processie naar
de parochiekerk overgebracht, de huidige Oude
Kerk. Dit Eucharistisch wonder, geschied aan een
zieke, heeft bekendheid gekregen onder de naam
Mirakel van Amsterdam (1345). Sinds 1881 gedenkt
de Stille Omgang in het centrum van de stad
Amsterdam dit Mirakel in stilte en duisternis door
een nachtelijke pelgrimage langs de route van 1345
en door Eucharistievieringen voor of na de Omgang.
De deelnemers weten zich al biddend en mediterend
verbonden met Jezus Christus die zich aan alle
mensen van goede wil geeft als leeftocht voor
onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse kerk de
Eucharistie, om God dank te zeggen. Uniek aan deze
pelgrimstocht die door het centrum van de stad
trekt, zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk
vertoon, het duistere uur en de zwijgende
verbondenheid van de duizenden christenen.

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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Wanneer wij kijken naar Paus Franciscus zien wij
nieuwe dingen gebeuren. Een aanpak die anders is
vergeleken bij die van zijn voorgangers: eenvoud,
nabijheid, aandacht voor stilte, bescheidenheid. Zo
zien wij dat de heilige Kerk zich in verschillende
opvolgende stadia telkens weer vernieuwt, tot op de
huidige dag, zoals men zegt dat een adelaar zijn
jeugd terug krijgt. En zij zal zich blijven vernieuwen,
zolang haar fundament gevrijwaard blijft: het geloof
in de heilige Drieeenheid. Dit speelt natuurlijk ook
bij ons in de Stille Omgang, onze jaarlijkse
bedevaart met veel verschillende generaties en
mensen die de kerk hebben gevonden vanuit een
andere traditie. De tocht door woelig Amsterdam, in
stilte, geen gebed hardop, niet praten met elkaar.
Gewoon stilte, al is dat niet zo eenvoudig.
Deze stilte is ook het onderwerp van onze
jaarintentie. In de stilte hoor je meer: God spreekt
in ònze tijd: Heer onze God wie kan uw plan
doorgronden, wie ontdekken wat Gij wilt, als wij
gejaagd door het leven geen stilte meer vinden,
geen tijd voor bezinning?
Kring Eindhoven en omstreken
Vanuit de regio Eindhoven verzorgt de kring
Eindhoven e.o. de reis van en naar Amsterdam.
Touringcars worden ingezet, die op zaterdag 22
maart ’s avonds omstreeks 21.00 uur zullen
vertrekken vanaf een aantal opstapplaatsen in
Eindhoven en omliggende plaatsen. De deelnemers
vieren eerst samen de Eucharistie in de Krijtberg
kerk te Amsterdam, onder leiding van Pastoor
J. Goris, geestelijk directeur van ons gezelschap en
pastoor te Eindhoven. Daarna gaan de deelnemers
naar het Spui. Hier begint de Stille Omgang om ca.
02.00 uur, en duurt zo’n drie kwartier. Omstreeks
03.00 uur is de terugreis naar Eindhoven e.o.
voorzien, zodat de deelnemers rond zes uur weer
thuis zullen zijn.
Deelnamekosten bedragen € 14,00 per persoon (dit
is inclusief de jaarlijkse contributie à € 3,00). Bent u
geïnteresseerd om deel te nemen aan de Stille
Omgang, dan kunt u zich tot 15 maart a.s. opgeven
bij de plaatselijke broedermeester Bart Donkers,
Oude Kerkstraat 13, 5507 LA te Oerle.
Meer informatie
Graag verwijzen wij ook naar de internetsite
www.stille-omgang.nl.
Op deze website vindt u alle informatie over het
Mirakel, de route van de Stille Omgang.

Ouw (k)oers

Bron: Pagina uit de Koers van Oers uit 1982.
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Schoolnieuws

Van Diede:

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 groep 1 en 2. In hun groep zijn ze
bezig met het thema “vriendjes” met als
ankerverhaal “Kikker is verliefd”.
In dit thema gaan ze dieper in op gevoelens, maar
bijvoorbeeld ook op post. Door de juffen is aan de
kinderen gevraagd om een tekening te maken over
“Kikker en Eend”. Wat slaat op het ankerverhaal.

Van Birgit:

Van Rinn:

28

En tot slot nog één van Tim:

Puzzelen: Lijnpuzzel

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

Blijf er niet langer mee lopen!
Wat heeft u tenslotte te verliezen?

Puzzelen: Sudoku

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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Uitslag kleur/knutselplaat van januari 2014;
“Mickey Mouse picknick”
De winnaar: Max Buijs
Leeftijd: 6 jaar
Hij woont: op de Welle 2
Papa en mama heten: Martijn & Esther
Broertjes of zusjes: 1 broer, Jasper (7) en een
zus , Emma (10)
Huisdieren/dieren: Hond
Sport: tennis (de Korrel) en voetbal (RKVVO)
Wat wil je later worden: voetballer
Vandaag, zaterdag
1 februari om 11.45 uur
is Max net terug van het
voetballen bij RKVVO en
nu zit hij al weer klaar
voor het interview. Max
zit namelijk in elftal F6
(waar hij keeper is) en
heeft vandaag tegen
Bladella (voetbal
vereniging uit Bladel)
gespeeld. Tijdens de
wedstrijd van deze ochtend
had hij bijna alle penalty's
gestopt, wat een hele
goede prestatie is! Max is
erg druk met voetbal door
de week: op dinsdag heeft
Max keepertraining, op
woensdag gewone training
en natuurlijk op zaterdag
een wedstrijden; een hele
hap zo bij elkaar. De
training wordt gegeven
door Erik-Jan van
Drieënhuizen en zijn papa
Martijn. Het liefste zou Max
later professioneel
voetballer worden; hij is al
goed op weg.
En je zult het niet geloven, maar daarnaast tennist
Max ook nog in zijn spaarzame vrije tijd bij de
Korrel, tezamen met Yannick. Dat is zo lekker dicht
bij dat hij de tennisballen bijna uit zijn eigen tuin
kan oprapen. Daar houden ze af en toe ook grappige
en gekke toernooien, zoals het pepernotentoernooi
waarbij Max met de koele Piet gespeeld en
gewonnen had.
Samen met Jasper en Emma
gaat Max ook nog naar de
Hobbyclub “de Planeten” te
Zonderwijk, waar iedereen
terecht kan voor €1,- om
creatief bezig te zijn. Max vindt dat erg leuk om te
doen, want waar anders kun je zo leuk met een
lijmpistool, figuurzagen en knikkers bezig zijn? Voor
meer info:
http://hobbyclub-de-planeten.jouwweb.nl
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Zoals jullie wel horen is Max een hele vrolijke
energieke jongen die heel goed weet wat hij wil.
Max houdt ook van grappige en gekke dingen doen.
Zo mocht hij bij de verhuizing van opa en oma op
het behang gaan schrijven, wat natuurlijk best gek
is. Gelukkig ging er nog nieuw behang over, anders
zou het net iets te gek zijn. Het liefst zou hij ook
nog een hangmat in de woonkamer hangen, maar
dat vinden zijn ouders net iets te gek.
Ook op vakantie is Max
een energieke jongen. De
laatste keer zijn ze met
de vakantie voor de
tweede
keer naar Zweden
geweest en hebben daar
allemaal avontuurlijke
dingen gedaan zoals vlot
bouwen, van de
duikplank springen
enzovoort.
Max heeft ook een goed
advies over hoe deze
wedstrijd te winnen: hij
had de eerste kleurplaat
ingeleverd waarvan hij
gedacht had dat hij niet
gewonnen had. Kort
daarna zat hij een aantal
dagen ziek thuis, en
stuurde nog een
kleurplaat in, maar toen
bleek hij daarna al met
de eerste kleurplaat
gewonnen te hebben; de
aanhouder wint!
Misschien ook een idee
voor onze andere kleine
lezertjes?
Mocht je na het lezen van dit verhaal nog een foto
van Max willen bemachtigen, dan kan dat:
supermarkt Plus in de Heikant geeft nog steeds
voetbalplaatjes weg bij het doen van boodschappen.
En Max staat ook op een van deze plaatjes!

Geschreven Janine Zwerink- Nijlunsing

Naam:_________________________________

Telefoonnr.:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi in en doe hem vóór 5 maart 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 februari 2014’ en druk de pagina af.
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Mei
25
25

2014
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Februari
22
23
25
28
Maart
1 t/m 4
1
7
8
9
14
16
17
18
21
22
23
23
28
28
30
April
6
6
7
11
11 t/m 13
12
13
14
20
22
25
26
27

Mei
3
9
12
20
23
24
24
32

Ophalen oud papier (bebouwde kom)
Postzegel– en muntenbeurs in
d’Ouw School, 9.30 - 12.30u
Zonnebloem: stamppotbuffet in
d'Ouw School, van 11.30u-14.00u
Ophalen groene kliko en plastic

Carnaval
Carnavalsoptocht Oerle
TCO: voorjaarsactiviteit
Harmonie: Potgrondactie
Geitenboerke: 1e Geitenkijkdag 13.30u
Ophalen groene kliko en plastic
Geitenboerke: Geitenkijkdag v.a. 13.30u
KVB: Dansen en bewegen
Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30 uur - 21.30 uur
TCO: info-avond braderie
Ophalen oud papier (bebouwde kom)
Geitenboerke: Geitenkijkdag v.a. 13.30u
Postzegel– en muntenbeurs in
d’Ouw School, 9.30 - 12.30u
Ophalen groene kliko en plastic
St. Jan Baptist: Zwerfvuilactie
Geitenboerke: Geitenkijkdag v.a. 13.30u

TCO: braderie
Geitenboerke: Geitenkijkdag v.a. 13.30u
KVB: Boetseren
Ophalen groene kliko en plastic
Rabo Nederpop 2014
Chemokar 8.30 – 10.00u
Geitenboerke: Geitenkijkdag v.a. 13.30u
KVB: Infoavond over ‘t Waterschap
Geitenboerke: Geitenkijkdag v.a. 13.30u
KVB: Boetseren
Ophalen groene kliko en plastic
Viering Koningsdag
Postzegel– en muntenbeurs in
d’Ouw School, 9.30 - 12.30u

Ophalen oud papier
Ophalen groene kliko en plastic
KVB: Moederdagviering
Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30 uur - 21.30 uur
Ophalen groene kliko en plastic
TCO: verrassingsactiviteit
Ophalen oud papier

OMTT: Oerse Motor ToerTocht
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School, 9.30-12.30u
KVB: Wandeling op de Plateaux
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Juni
6 en 7
6
10
18
20
28
22
30
Juli
4
5 en 6
15

Boergondisch Oers
Ophalen groene kliko en plastic
KVB: Eten bij Pius X in Bladel
Fietstocht KVB en KVO
Ophalen groene kliko en plastic
Ophalen oud papier
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School, 9.30-12.30u
KVB: Teaparty

18
26

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

Augustus
1

Ophalen groene kliko en plastic

15

Ophalen groene kliko en plastic

15 t/m 17

TCO: bivak

23 of 30
23
29

TCO: afsluitingsavond
Ophalen oud papier
Ophalen groene kliko en plastic

September
3
12
15
16
20
26
27
28
Oktober
6
10
20
24
25
26

KVB: Lange fietstocht
Ophalen groene kliko en plastic
KVB: Ledenavond
Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30 uur - 21.30 uur
Chemokar 8.30 - 10.00u
Ophalen groene kliko en plastic
Ophalen oud papier
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School, 9.30-12.30u

KVB: Wol vilten
Ophalen groene kliko en plastic
KVB: De vrolijke noot
Ophalen groene kliko en plastic
Ophalen oud papier
Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School, 9.30-12.30u

De volgende kopijdatum is

5 maart 2013

