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Foto impressie Tiroler Winter Fest

Colofon
Redactie
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy,
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,
Kitty Tholen - Jacobs, Annie van der Velden - van Vlerken,
Miranda van Vlerken - van Iersel, Ger en Marlein van de Wiel,
Janine Zwerink- Nijlunsing.
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.
Druk & technische realisatie

de Run 5429
Postbus 407
5500 AK Veldhoven

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 (( 040 - 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
13.85.00.819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd).

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253.33.33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258.44.44
Verschijningsdata 2014 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek

2

04-02-2014

8

(19-02-2014)

3

05-03-2014

12

(19-03-2014)

4

30-03-2014

16

(15-04-2014)

5

28-04-2014

20

(14-05-2014)

6

27-05-2014

24

(11-06-2014)

7

25-06-2014

28

(09-07-2014)

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl
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(K)Oers met name(n)
Oerlenaar van het jaar

Verenigingsprijzen
Tijdens het Tiroler Winter Fest zijn de Rabobank
Verenigingsprijzen 2013 uitgereikt.
Na het stemmen door de aanwezigen, reikte Carla
Schippers, voorzitter van de Dorpsvereniging Oerle,
de cheques uit. De cheque van € 1.000,- ging naar
Dorpscentrum d'Ouw School.
De tweede prijs ter waarde van € 250,- ging naar
Chant'Oers en de KBO Oerle werd verblijd met een
cheque van € 100,-.

Graag willen wij ons redactielid Ine Loijen
feliciteren met de mooie benoeming van
'Oerlenaar van het jaar'. Wij zijn er trots op dat we
met Ine mogen samenwerken en hopen dat zij nog
lang deel blijft uitmaken van de redactieraad van de
Koers van Oers.
De redactieraad
V.l.n.r.: Carla Schippers, Ed Smeets (Chant’Oers),
Tinus van Campen (d’Ouw School),
Sjan Meulenbroeks en Martien van Bree (KBO)

Dankwoord
Lieve dorpsgenoten, familie, vrienden en kennissen,

Avond brandwondenstichting

Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de
enorme steun en belangstelling die wij hebben
ontvangen tijdens het ziekbed en na het overlijden
van mijn man, ons pap en opa
Jan Geerts
Het is voor ons niet mogelijk een ieder persoonlijk te
bedanken. Vandaar dat wij via deze weg iedereen
willen bedanken die op welke wijze dan ook met ons
heeft meegeleefd. De overweldigende steun en
belangstelling, de lieve reacties, mailtjes, brieven,
kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan om
deze moeilijke periode door te komen.
Hartelijke groet,
Riek Geerts, kinderen en kleinkinderen
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Op maandag 10 februari 2014 wordt er door de KVB
een avond georganiseerd voor alle belangstellenden
uit Oerle.
Op die avond komt mevrouw Hannie Ackermans een
presentatie geven over de brandwondenstichting.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden
in het Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle.
U bent van harte welkom op deze avond.
Het bestuur van de KVB

Crypto Oers, puzzel 4

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 3 was: Moeskops.
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Tonnie Antonis, Sjaan van Beers,
Mieke van Campen, Lia Das, Annie Eliéns,
Annie Stemerdink en Ria Verbaant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.

Niet dichtbij zijn de boerderijen van een
bakker (9)
2. Ine is met deze taal getrouwd (5)
3. Een camping met wieken op de akkers (11)
4. Zo bevriest het water des konings (3,2,5)
5. Ad Henst is geen korte (5)
6. Van een aan gort geslagen hoofd? (8)
7. Is Mart van adel? (2,5)
8. Lekker, overgeven op de milieustraat (8)
9. Een straat om spitse handel te drijven (13)
10. Zaken afbieden bij de garage (6)

Verslag snerttocht 2014

Op een mooie zondagmiddag in januari hebben
309 wandelaars deelgenomen aan de snerttocht van
2014 georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen
samen met het Gilde Sint Jan Baptist in
samenwerking met Stichting Dorpscentrum.
De route leidde de wandelaars op de traditionele
trek van het Gilde op Sint-Jansdag door de Oerse
bossen naar Zandoerle via Toterfout naar de
rustpost waar de wandelaars konden genieten van
het nieuwe onderkomen van het Gilde om daar de
typische Gildevragen te beantwoorden onder het
genot van een warm bakje koffie/thee of chocomel
bij een lekker warm gestookt kacheltje.
Het tweede deel van de tocht liep via de Oerse
Molen naar de voetbalvelden van RKVVO waarna
iedereen uiteindelijk weer terug kwam in
d’Ouw School en kon genieten van een heerlijke kop
snert. De vragen incl. antwoorden op Oerle.info.
De prijswinnaars van de snerttocht zijn:
1e prijs:
Fam. Verbaant
2e prijs:
Jo en Ans van Alst
3e prijs:
Fam. R v/d Mierden
4e prijs:
Martine v/d Boomen
5e prijs:
Baselmans
6e prijs:
Ton Vorstenbosch
7e prijs:
Jolande v/d Waerden
8e prijs:
Ine en Frans Loijen
9e prijs:
Hein van de Loo
10e prijs:
Adriënne en Wil v/d Vorst
11e prijs:
Piet Verbaant
Poedelprijs: WJGMT-groep !!!!
Namens Stichting Jeugdbelangen Oerle,
d’Ouw School en het Gilde Sint Jan Baptist willen we
iedereen bedanken voor de deelname en de leuke
reacties op deze dag.
Het Gilde Sint Jan Baptist.

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.

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

fractie@cda-veldhoven.nl
3

DVO Nieuwsoverzicht
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.

Nieuwsoverzicht van
DorpsVereniging Oerle
Allereerst willen we alle inwoners van Oerle
nog het allerbeste wensen voor 2014. Graag
willen wij u als bestuur informeren over de
voortgang van de onderstaande zaken.

Ø Op 11 november hebben we een bijeenkomst
gehad met afvaardigingen van de Oerse
verenigingen en organisaties, zoals we dat met
OWWO voorheen ook deden. We hebben die
avond op een vruchtbare wijze ideeën
uitgewisseld en uitgelegd waar we met de
DorpsVereniging voor staan.

Ø Het dorpsontwikkelingsplan (IDOP) is zo goed als
afgerond. Alles wordt nog een keer goed
nagelopen en in het voorjaar wordt de beplanting
aangevuld waar nodig. Als u nog ergens iets
tegen komt dat niet in orde is, laat het ons weten.

Ø Het centrum zal worden aangekleed met een 4-tal
sfeervolle banieren die aan lantaarnpalen worden
bevestigd. Ook komen er op hoogte een aantal
bloembakken te hangen.

Ø Het bestuur van de DorpsVereniging gaat komend
jaar aan de slag met het schrijven van een
‘dorpsvisie’ waarin we gaan kijken naar de
ontwikkelingen tot 2025. Een pittige opgave!

Ø De plannen rond het zorgcluster op het
voormalige KI-terrein beginnen vorm te krijgen.
Onlangs tekenden een aantal partijen, waaronder
de werkgroep ‘Zorg in het Dorp’ daarover een
samenwerkingsverklaring. Huisarts,
verloskundige, prikpost, zorgverleners,
fysiotherapie en woningbouw voor senioren, zijn
enkele zaken die in het voorlopige plan staan.

Graag tot ziens bij
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

De werkgroep (die onder de DorpsVereniging valt)
is redelijk tevreden met de uitkomsten tot nu toe,
maar vindt toch dat er enkele wezenlijke zaken
ontbreken, zowel op het gebied van zorg als op
het gebied van woningbouw. Zij blijven actief en
in gesprek om ook deze zaken binnen te halen.
Het wordt een zware dobber, maar die durven we
wel aan. Met zoveel leden als achterban staan we
immers sterk!

Ø Dorpscentrum d’Ouw School heeft het, met het
nieuwe vergunningenstelsel, moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Zij mogen dan
geen feesten meer organiseren en dat is net wat
de begroting sluitend maakt. Er is een overleg
gestart onder leiding van burgemeester Jack
Mikkers, enkele ambtenaren en afgevaardigden
van de gebruikers van d’Ouw School, om te kijken
wat de mogelijkheden zijn. Ook de
DorpsVereniging en natuurlijk het bestuur van
d’Ouw School zijn hierbij betrokken.

Ø Afgelopen maand hebben wij ons zevende
bestuurslid mogen verwelkomen: Rini Roosen. Het
bestuur is hiermee compleet.
Wilt u op de hoogte blijven van onze
werkzaamheden en bent u nog geen lid? Vul dan
alsnog het aanmeldformulier in op de pagina
hiernaast. Want: Samen Staan We Sterk! Laten we
er samen voor Oerle iets moois van maken.
In het kader van de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen wordt op 19 februari
een informatieavond georganiseerd in
d’Ouw School met vertegenwoordigers van allerlei
politieke partijen. Mensen kunnen dan gericht
vragen stellen. Meer informatie volgt nog.
Met vriendelijke groet,
namens DorpsVereniging Oerle
Carla Schippers (voorzitter)
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Samen staan we sterk!
U wordt toch ook lid?
We verzoeken u het hieronder staande aanmeldformulier volledig ingevuld en voorzien van handtekening in de
brievenbus te doen van een van de bestuursleden of te deponeren in de gele brievenbus van d’Ouw School.

Bestuursleden DorpsVereniging Oerle:
Voorzitter:
Carla Schippers
Boonberg 18
5507 NR Veldhoven
dorpsvereniging@oerle.info

Secretaris:
Jos van Haren
Welle 32
5507 NX Veldhoven
dorpsvereniging@oerle.info

Penningmeester:
Wim Luijkx
Feit 43
5507 MC Veldhoven
dorpsvereniging@oerle.info

Bestuurslid:
Frans Loijen
Janus Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven

Bestuurslid:
Rini Roosen
Stepke 2
5507 NW Veldhoven

Bestuurslid:
Miranda van Vlerken
St. Janstraat 50
5507 ND Veldhoven

Bestuurslid:
Harry van der Zanden
Kleine Vliet 1a
5507 PX Veldhoven

#
AANMELDFORMULIER DorpsVereniging Oerle
Naam incassant
Adres incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging

: Dorpsvereniging Oerle
: Welle 32, 5507 NX Veldhoven
: NL95ZZZ575569380000
: Jaarlijkse contributie

Door ondertekening van dit formulier wordt u lid en geeft u toestemming aan
Dorpsvereniging Oerle om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om € 5,-- van uw rekening af te schrijven voor de jaarlijkse contributie, en uw bank om
doorlopend € 5,-- 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 : ……………………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer [IBAN] : ………………………………………………………………………………………
Plaats : …………………………………………

Datum : …………………………………………

Handtekening:
……………………………………………………………………
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
parochie Christus Koning
Zaterdag 25 januari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (The Unity)
Zaterdag 1 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn (Convocamus)
Zaterdag 8 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn
Zaterdag 15 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn
Zaterdag 22 februari:
za 19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn (The Unity)

www.christuskoningveldhoven.nl
Rond Kerstmis ging de nieuwe website van de
parochie van start en voor velen is dat een handige
en duidelijke informatiebron. Onder de icoontjes van
de diverse kerken kunt u vinden wat voor u van
belang zou kunnen zijn. Steeds meer mensen weten
op internet hun weg te vinden en ook heel wat
ouderen in onze parochie lijken geïnteresseerd in de
wijde wereld om hen heen.

Parochieberichten:
Overleden:
† Jos Toirkens, 64 jaar
Pastores:

Vieringtijden in alle kerken
na 1 januari 2014
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

Pastor J.F.M. van Doorn,
Kleine Dreef 10, Veldhoven
( 040 - 78 78 923 b.g.g. ( 040 - 253 22 26
Pater S.R. Malaka,
Oude Kerkstraat 3, Veldhoven. (oerle)
( 040 – 205 13 50 b.g.g. ( 040 - 253 22 26
KerkWijkCentrum:
Dorpsstraat 18, Veldhoven, ( 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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Het Drieklankje verandert
Per 1 februari verandert het Drieklankje en zit niet
langer meer bij het parochieblad.
Op verzoek van de pastores en het bestuur wordt er
maandelijks in alle kerken ieder 1e weekend van de
maand een uniform mededelingenblad uitgegeven,
waarin per kerk de eigen misintenties staan
vermeld, maar ook speciale vieringen, cursussen,
kooruitvoeringen, concerten of andere oproepen.
Uiterste opgavedatum van de misintenties bij
Martien van Bree is iedere laatste maandag van de
maand!
Wanneer u zich meldt bij
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl krijgt u
maandelijks een berichtje dat een nieuw
mededelingenblad op de website onder het icoontje
van uw kerk beschikbaar is.
Voor parochianen die niet de beschikking hebben
over internet ligt er iedere 1e zaterdag van de
maand een papieren versie achter in de kerk klaar
en mogelijk willen uw buren wel een
mededelingenblad voor u uitprinten en/of uit de kerk
meebrengen.
Centraal uitvaartnummer: ( 06 – 10 47 52 26.
Uitvaarten dienen vanaf 1 januari door parochianen
of uitvaartondernemingen centraal gemeld te
worden op bovenstaand nummer. De dienstdoende
pastor die de telefoon aanneemt noteert enkele
gegevens, waarna hij contact opneemt met pastor
van Doorn of pater Malaka, die de uitvaart zal gaan
doen. Deze pastoor zal dan het normale draaiboek
voor de aanname van een uitvaart doorspreken met
Martien van Bree of bij zijn afwezigheid met
Marlies van Kollenburg. Uitvaartondernemingen zijn
van deze procedure op de hoogte gebracht.

Het St. Janskoor zoekt dringend
nieuwe leden!
Het aantal koorleden is helaas te beperkt om de
vieringen op te luisteren, daardoor is er momenteel
een time out bij het koor. Zodra zich voldoende
nieuwe koorleden hebben gemeld is het de
bedoeling dat het koor iedere 3e zaterdag van de
maand zingt. U kunt zich melden bij dirigent
Kees van Kampen: ( 205 52 30.

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

#
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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Workshops van de Nieuwe Band

Geschenk voor SWOVE
“Samen de dag door”, loopt
op rolletjes:
Harting Bank schenkt
rollators en rolstoelen aan
SWOVE

Stichting de Nieuwe Band Veldhoven start in
januari met nieuwe workshops.
Één workshop over netwerken in huis en één
workshop werken met Picasa. Beide workshops
starten op vrijdag 17 januari aanstaande
Netwerken in huis van 9.00 tot 10.30 uur gedurende
6 bijeenkomsten. Picasa van 15.15 tot 17.00 uur
gedurende 5 tot 6 bijeenkomsten.
Omschrijving van de workshop netwerken in
huis
We hebben steeds meer apparaten in huis die,
bedraad of draadloos (wi-fi), via een netwerkje
contact kunnen maken met internet of met elkaar.
Naast (laptop-)PC’s zijn er smartphones, tablets,
printers, netwerkschijven, smart-TV’s,
internetradio’s, enzovoort.
Om hierop in te spelen organiseert de Nieuwe Band
een workshop. Hierin wordt behandeld hoe we zo’n
huisnetwerkje kunnen opzetten en beheren. Met
behulp van aanwezige, of door de deelnemers zelf
meegebrachte, apparatuur kan één en ander worden
gedemonstreerd en geoefend.

Harting Bank schonk onlangs
rolstoelen en rollators aan
Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE),
zodat beperkte ouderen ook kunnen deelnemen aan
het mooie project “Samen de dag door”.
Harting Bank biedt maatwerkoplossingen die een
positieve bijdrage leveren aan de zelfstandigheid,
vrijheid en levensvreugde van mensen met een
functiebeperking.
Theo Coppens, directeur SWOVE: “Wij zijn Harting
Bank erg dankbaar voor deze mooie gift. Nu kunnen
beperkte ouderen nog gemakkelijker deelnemen aan
het project. Samen de dag door is een
laagdrempelige dagopvang voor kwetsbare ouderen.
Zij kunnen hier op doordeweekse dagen terecht,
zonder CIZ- indicatie. Het is een krachtige
samenwerking tussen Severinus en SWOVE.
Geschoolde vrijwillige gastvrouwen/-heren van
SWOVE begeleiden het project in een rustige en
huiselijke omgeving. Zij bieden de deelnemers een
passend activiteitenprogramma. Door het grote
succes in Oerle is het project ook gestart in Zeelst”.

Aan de orde komen:
- Modem
- Router
- Bekabeling
- Wi-fi
- Beveiliging
- Internet delen
- Bestanden overzetten
- Technische achtergronden (voor zover nodig)
- Software-instellingen van alle apparaten in het
netwerk
De behandeling van deze onderwerpen wordt
afgestemd op de behoefte van de deelnemers.
Workshop Picasa
Picasa:Een programma om uw foto’s te organiseren,
bewerken en te delen. Van digitale foto camera /
tablet naar Computers / notebooks / laptop.
De Workshop is voor beginners maar u moet wel
enige ervaring hebben met computers.
Voor informatie over kosten en voor aanmelding
kunt u contact opnemen met:
De Nieuwe Band in Veldhoven
Telefonisch: 040-2537749
Per email: info@de-nieuwe-band.nl
Adres: van Aelstlaan 14, 5503 BD Veldhoven
www.de-nieuwe-band.nl
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Het interview

Parijs, Milaan, New York,
Oerle....;
Oerles Next TopModel
Wie droomt er nou niet van: een carrière als
fotomodel. Voor de meesten onder ons blijft
het bij dromen en kijken naar series als
Hollands Next Topmodel. Maar wist u dat in
ons mooie dorp Oerle ook de mooiste meiden
van Nederland wonen?
door: Annie vd Velden en Miranda van Vlerken
We zitten aan tafel met Maartje Verhoef en Emma
Buijs, twee modellen (in spé).
Emma is geboren in
2003 en is op
8 december 10 jaar
geworden. Emma zit in
groep 7 van
basisschool St. Jan
Baptist en woont
samen met haar
vader, moeder en 2
broertjes tegenover de
tennisbaan in Oerle.
Emma Buijs.
Maartje is op 5 september
16 jaar geworden, doet dit
jaar eindexamen HAVO op
het Sondervick College en
woont samen met haar
vader, moeder,
2 zussen en broer in
Zandoerle.
Rechts: Maartje Verhoef.

Oerles
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De ontdekking van Emma
Afgelopen jaar is de modellen-carrière van deze
dames in een ware stroomversnelling terecht
gekomen. Emma begint te vertellen hoe ze model is
geworden. "Mijn allereerste foto is gemaakt door
Marianne Bosch, hier in Oerle. In balletkleding van
Dédé, voor de eindopdracht van Marianne aan de
foto-academie." Daarna wilde Ron Stam
(modefotograaf en een vriend van mijn ouders)
graag een fotoshoot met mij doen."
Esther (de moeder van Emma) gaat verder: "In
eerste instantie had ik zoiets van: Ja, zal wel! Maar
hij bleef volhouden.
Uiteindelijk heeft hij toch
foto's gemaakt van Emma.
Deze foto's heeft hij
'zomaar' meegenomen in
een map met foto's van
andere modellen. De
modellenbureaus (waar hij
deze map liet zien), pikten
allemaal Emma eruit. En
toen heeft hij ons
geadviseerd om Emma in
te schrijven bij een
officieel modellenbureau.
Dat hebben we toen
gedaan. Ze staat nu
ingeschreven bij Max
Emma als model..
Models in Rotterdam.”
De ontdekking van Maartje
Maartje vertelt hoe het bij
haar allemaal is
begonnen. "Bij papa werkt
een fotograaf en toen er
een model uitviel voor een
fotoshoot vroeg hij of ik
wilde invallen. Dat heb ik
2 keer voor hem gedaan
en hij heeft mijn foto's
opgestuurd naar Micha
Models in Amsterdam.
Micha werkt alleen en wij
zijn er heel tevreden over.
Je hebt dus altijd
rechtstreeks contact met
haar en kunt haar altijd
bellen. Zij heeft contact
Balenciaga Close-Up.
met de bureaus in het

buitenland en als er shows zijn (bijvoorbeeld tijdens
de Fashion Week) dan word ik daar naartoe
gestuurd om een casting te doen. Ik moet dan bij
alle merken langs (bij de castingdirectors) om te
kijken of ik goed genoeg ben of niet. De
castingdirectors van de merken bepalen of je wel of
niet een show mag lopen. Zij geven dat door aan
het bureau en het bureau stuurt dan iedere dag van
de Fashion Week een chart report met het schema
erop. Vaak weet je pas een dag van tevoren (of
's avonds om tien uur) dat je de volgende morgen
een show moet lopen. Het kan ook zijn dat je er
helemaal voor niets naar toe vliegt. Of het moet zijn
dat een merk jouw speciaal heeft uitgenodigd. En
dat was bij mij vorig jaar het geval met Prada. Zij
wilden mij "exclusive" hebben om de show te
openen. Maar dan wordt ook het hotel en alles
betaald."
Privéchauffeur
Maartje gaat verder: "Het bureau regelt eigenlijk
alles (zoals het hotel, de vluchten etc.) maar vaak
moet je ter plekke ook nog wat dingen zelf regelen.
Gelukkig gaat papa, of mama altijd met mij mee. En
soms gaat Micha mee. Als ik echt een hele drukke
dag heb (b.v. 3 shows en castings) dan heb ik de
beschikking over een chauffeur en die rijdt me
overal heen. Dat moet ik trouwens allemaal wel zelf
betalen. Ook het verblijf in de hotels en de vlucht er
naar toe moet ik zelf betalen. Pas als je een muze
bent van een bepaald merk en "exclusief" voor dat
merk werkt, wordt alles voor je betaald en
geregeld."
Fashion Week
"De onderlinge sfeer tussen de modellen is heel
gezellig. We moeten veel wachten en dan kletsen we
veel samen. Van haat en nijd is geen sprake. Soms
zijn er shows en dan duurt de casting alleen al 3 uur
omdat iedereen hetzelfde jurkje moet passen en dan
is het wel heel druk. Dan zijn er 200 meiden en
maar 3 jurkjes dus dan pakt iedereen dat jurkje van
elkaar af. Ik ga dan gewoon pas heel laat naar die
casting toe en dan kan ik gewoon doorlopen.
Bij een fitting moet je nog langer wachten. Dan weet
je dat je een show mag lopen, vervolgens moet je
het jurkje passen wat je op de show moet dragen en
dat moet dan ter plekke nog aangepast worden. Dan
moet er nog iets langer of korter gemaakt worden
bijvoorbeeld. Prada en Miu Miu zijn tot nu toe het

Maartje tijdens een show voor Balenciaga.
ergste. Dan moet je 's avonds om elf uur langs
komen voor de fitting en dan na 3 uur beginnen ze
weer met passen en ik was toen pas 's nachts om
half 4 klaar! En dan moet je er eigenlijk weer om 6
uur uit omdat er weer een andere show begint. Ik
had toen geluk want ik hoefde er pas om 12.30 uur
te zijn.
Maar sommige meisjes waren om 5 uur klaar met de
fitting en moesten om 6 uur een andere show lopen.
En daarna moesten ze nog naar Prada. Die renden
zo de hele dag door. Dat is dus echt hard werken.
Maar dat is vooral tijdens de Fashion Week en de
rest is een heel stuk rustiger. Na de Fashion Week
zijn mijn voeten wel helemaal kapot. Dat komt door
de schoenen die we aan moeten. We moeten op
allerlei soorten hakken kunnen lopen en daar
kunnen mijn voeten niet altijd tegen.
Die wereld is wel heel verschillend met mijn
dagelijkse leventje. Dan kom ik na een weekend
terug uit Milaan van Prada en dan moet ik gewoon 's
maandags weer op de fiets door de regen naar
school.
Fotoshoot van Emma
Emma luistert met open mond naar de verhalen van
Maartje. Ze zegt: "Ik heb nog nooit een show
gelopen en ik heb pas twee fotoshoots gehad."
Maartje zegt: "Maar jij bent ook pas tien jaar Emma,
ik ben al zestien. Wie weet wat jij allemaal kunt
vertellen als je zestien bent!" Emma gaat verder:
"Mijn eerste fotoshoot was voor een foldertje van de
V&D. En de keer daarna was in Den Haag, ik moest
toen heel vroeg opstaan." Haar moeder vult haar
aan: "Dat was voor een kunstzinnige fotografe die
telkens een bepaald thema wilde uitbeelden met
haar foto's. Dit keer was het thema 'Reflections of
History'. Zij probeert dan met 6 foto's uit te beelden
hoe mensen door de eeuwen heen recreëren. Dus de
fotoshoot van Emma vond plaats in een leeg
zwembad, dat prachtig verbouwd werd in de stijl
van vroeger. Maar eigenlijk was het op dat moment
gewoon een bouwput". Emma: "Ik moest toen met
mijn buik op een krukje gaan liggen en net doen of
ik ging zwemmen. Dat was heel moeilijk en ik moest
ook telkens wachten omdat de kunstenares moest
kijken of de foto artistiek verantwoord was." Haar
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moeder vertelt
verder: "En als ze
het niet goed
genoeg vindt dan
zegt ze: 'Nee, dit
is niks. Kom we
gaan inspiratie
opdoen.' Toen
nam ze Emma
mee om een
beetje rond te
lopen en op het
moment dat haar
dan een beter idee
invalt gaat ze dat
uitvoeren." Emma:
"Ik had een heel
kort jurkje aan en
het was ijskoud en
het duurde heel
lang. Toen moest
ik ook nog naar de Emma tijdens een fotoshoot
wc en in die
voor de V&D.
bouwput was geen
wc. Toen moest ik in mijn badjas over straat naar
een hotel om daar naar de wc te gaan. Dat was heel
grappig! We waren pas heel laat thuis en ik moest
weer heel vroeg opstaan en daarna had ik ook nog
een slaapfeestje en toen sliep ik pas om half 3."
Esther: "Een commerciële fotoshoot bij V&D was
heel anders. Dat was gewoon van: hup kleren aan
en dan is het na een kwartiertje klaar. Maar dat was
ook heel leuk!"
Victor & Rolf
Tijdens RTL Boulevard zagen we Maartje voorbij
lopen op televisie. Maartje: "Dat was voor een show
van Victor en Rolf. Dat was echt heel leuk want zij
werken alleen met Nederlandse meiden. Toen kwam
er een hele bus uit Arnhem met Nederlandse
studenten die daar op de modeacademie zitten.
Zelfs de kleedsters kwamen uit Nederland. De
creaties die ze aantrekt tijdens de show worden voor
haar gekozen.
Maartje: "Maar ik moet ook altijd goed nadenken
over wat ik aantrek na zo'n show. Want als je naar
buiten komt staan er hordes fotografen te wachten.
Het is belangrijk dat je er dan ook goed uitziet."

Afwisseling
Emma vraagt aan Maartje wat zij het leukste vindt
om te doen; shows lopen of een fotoshoot. Maartje
vindt het allebei wel leuk. De shows brengen een
hoop spanning en stress met zich mee en de shoots
zijn meestal heel rustig. Die afwisseling maakt het
juist leuk. Maar het allerleukst vond ze toch wel het
openen van de Pradashow, want dat was echt heel
bijzonder.
De toekomst
Maartje vraagt aan Emma of ze echt verder wil gaan
als ze groot is. Emma wil dat wel, daarom staat ze
nu ingeschreven bij Max Models in Rotterdam. Dat
was eigenlijk op aanraden van Ron Stam, want daar
hebben ze zowel volwassenen als kinderen. Stel dat
ze het nou over een paar jaar nog leuk vindt, dan
kan ze straks ook zo doorstromen.
Momenteel staat de modellencarrière van Maartje
even op een lager pitje omdat ze druk bezig is voor
haar eindexamen. Ze krijgt wel een beperkt aantal
dagen vrij van school, maar haar punten mogen er
niet onder lijden. Ze wil zich wel inschrijven voor
een studie Communicatie in Eindhoven en hoopt dit
in de toekomst te kunnen combineren met haar
modellencarrière.
Emma moet daar nog even mee wachten. Haar
bureau zegt ook dat 4 opdrachten per jaar eigenlijk
al veel is. Kinderen van haar leeftijd mogen maar
een bepaald aantal uren werken van de
arbeidsinspectie. Tijdens een shootdag hebben ze
bijvoorbeeld 2 oudere modellen de hele dag en
's ochtends Emma en 's middags een ander jong
meisje om die uren te kunnen delen.
Voorlopig blijven we de twee carrières met veel
interesse volgen. Over een paar jaar zullen we eens
een vervolgafspraak maken. Wie weet... misschien
zien we Emma en Maartje dan samen een show
lopen in Parijs, Milaan of New York!
Wilt u nog een interview lezen met Maartje Verhoef
kijk dan op: http://www.glamour.nl/
generationglamour/nieuws/artikel/interview-met
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Kringkampioenen!

Mandy en Senna kringkampioen!
Zowel Mandy van der Velden als Senna van Eerd
van ponyclub De Hinnikers uit Oerle hebben een
succesvol indoor springseizoen achter de rug.
Mandy van der Velden springt met haar pony Swaka
in de ABL. Na 4 wedstrijden was zij al zeker van het
kampioenschap.
Zondag 15 december reed zij met haar pony de
laatste selectiewedstrijd bij manege Meulendijks in
Geldrop. Ook nu ging zij weer foutloos rond en deze
mooie resultaten werden bekroond met het
kringkampioenschap.

Sophie en Kim kringkampioen
Dressuur!!!
Zondag 12 januari ben ik met
Ferry naar de laatste
selectiewedstrijd dressuur in Son
geweest. Het ging er nog om of
ik kampioen zou worden. De
proef ging goed, maar het was
nog afwachten hoe de rest reed.
Uiteindelijk ben ik 1e geworden
en was ik kampioen.
Op 31 januari mag ik met Ferry
naar de Brabantse
Kampioenschappen.
Voor Kim en haar pony Joy
was de laatste selectie een
redelijk ontspannen
wedstrijd. Ze heeft haar pony
nog niet zo heel lang maar
vormen samen al een mooie
combinatie en waren voor de
laatste selectiewedstrijd al
verzekerd van het
kringkampioenschap!
Ook deze laatste wedstrijd reden ze een nette proef
en zetten ze een mooie score neer van 189 punten,
goed voor een plaats in de top!
Veel succes meiden op
de Brabantse Kampioenschappen!!

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)
Senna van Eerd rijdt met haar pony Knegt’s Namara
in de DZ. Zij was na
3 wedstrijden al
verzekerd van het
kringkampioenschap
door 3 maal achter
elkaar als eerste van
de kring te eindigen.
Ook zij mocht het
kampioenslint in
ontvangst nemen, en
allebei zijn ze
verzekerd van een
plaats op de Brabantse
Kampioenschappen op
8 en 9 februari te
Oosteind.

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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Samen musiceren

verwacht worden die woensdag. De Luchtmacht zal
daarom zorgdragen voor vrijstellingsverzoeken aan
de diverse betrokken scholen. De ervaring heeft
geleerd dat de meeste scholen zeer welwillend zijn
hun leerlingen vrij te geven voor dit evenement.
Als knallende afsluiting van deze muzikale dag wordt
er door de Luchtmacht zelfs een afsluitende party
voor deelnemers vanaf 16 jaar georganiseerd.

Jong talent Veldhovense harmonieën
en muziekkorpsen musiceren met de
Kapel Koninklijke Luchtmacht
Op woensdag 26 maart 2014 gaan de jeugdleden
van Harmonie St. Cecilia en andere Veldhovense
korpsen deelnemen aan workshops en een
gezamenlijk optreden met de kapel van de
Koninklijke Luchtmacht tijdens het jaarlijkse
evenement “Young musicians spread their wings”
dat plaatsvindt op de Luchtmachtbasis Eindhoven .

Belangstellenden
het gezamenlijke
tijd en locatie zal
Oerle.info volgen

kunnen woensdag 26 maart naar
concert komen luisteren – exacte
via de Koers van Oers en
zodra deze informatie bekend is.

Leo Verhees,
Ledencommisie St. Cecilia
040- 2554393

Defensie heeft een lange traditie met orkesten en
muziekkorpsen. Deze zijn in samenstelling te
vergelijken met de vele muziekkorpsen en
harmonieën die de regio Noord-Limburg en Brabant
rijk is. Om het jonge talent binnen deze
verenigingen te stimuleren zal donderdag 26 maart
2014 op Luchtmachtbasis Eindhoven voor de achtste
maal het evenement “Young musicians spread their
wings” plaatsvinden. De vorige 7 edities werden
gehouden op Luchtmachtbasis De Peel, De
Schouwburg van Venray en op de Floriade te Venlo.
Tijdens dit evenement zal jong talent de kans
krijgen om workshops te volgen van professionele
muzikanten werkzaam bij de Kapel Koninklijke
Luchtmacht. Na afloop van de workshops zal een
gezamenlijk optreden met de leden van het KKL
plaatsvinden met maar liefst 200 muzikanten. De
juiste tijden worden in een later stadium bekend
gemaakt maar doorgaans vindt het concert laat in
de middag plaats.

Valentijnsactie van BIO

Omdat het gaat om talent met de leeftijd tot
25 jaar, zullen de meeste deelnemers op school

14 februari is het weer Valentijnsdag !
Timmer- en Mont agebedrijf

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

Natuurlijk zullen de BIO-meiden zoals elk jaar weer
de kou trotseren om langs de deuren te gaan met
hun valentijnskoeken. Dit jaar op donderdag
13 januari tussen 18.00 uur en 20.30 uur.
Met de opbrengst kunnen ze leuke activiteiten
blijven doen en lekker blijven korfballen.
Lieve Oerlenaren, ook dit jaar hopen zij weer op
jullie steun!
Een leuk valentijnscadeau voor je geliefde of
gewoon om lekker zelf op te peuzelen bij een kop
warme chocomel………
Alvast bedankt voor uw steun !
Jeugdcommissie BIO
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TCO in de Voltage
Stichting

Voor mij en de rest van mijn oude groep 8 is dit het
allerlaatste jaar dat we meedoen aan het
tienercomité. Dit vinden we allemaal heel jammer,
omdat er elk jaar weer superleuke activiteiten voor
ons worden georganiseerd, waaronder de Voltage in
Tilburg. Ik vind de Voltage een van de leukste
activiteiten. Dit jaar hebben we wederom weer
gekart, gelasergamed en gebowld, dat blijft altijd
heel gaaf. Ik ben wel altijd de slechtste in
lasergamen, maar dat maakt me niets uit haha!

De Voltage TCO
We moesten op donderdagochtend om half 12
aanwezig zijn op het kerkplein. Ik reed met Niels,
Tim, Koen, Emile en Emiel mee naar Tilburg. Na
ongeveer een half uurtje rijden kwamen we bij De
Voltage in Tilburg aan. Nadat we allemaal een
handtekening hadden gezet, mochten we naar
binnen. Als eerste mochten wij naar het
Westernhouse toe. Je kon er ook 1 tegen 1
lasergame doen, kippen vangen, spelletjes doen en
pokeren, ik vond het pokeren het leukst. Na het
pokeren mochten we gaan lasergamen, dat was ook
wel leuk, maar jammer genoeg deed mijn geweer
het niet zo goed. Meteen na het lasergamen gingen
we karten, dat vond ik het leukste van de dag, en ik
was 4e geworden. Als allerlaatst gingen we bowlen,
dat was ook wel gezellig. Het was weer een leuke
dag met TCO.
Ruben Bosch

Zelf vind ik het ook fijn om alles met mijn oude
klasgenoten te doen, zo groei je toch niet zo snel uit
elkaar. Verder hebben we dit jaar ook nog op een
elektronische rodeostier gereden. Ik vond het rodeo
rijden ook heel leuk om te doen, omdat je dat
eigenlijk nooit doet.
We zijn ook met een aantal tieners tussen de
activiteiten door, naar de winkel van stylist
Roy Donders geweest. Roy heeft zijn eigen tv
programma op RTL: Roy Donders, stylist van het
zuiden. Vervolgens lopen wij zomaar in zijn winkel
en zien we zijn moeder achter de balie staan! Roy
zelf was er die dag niet, maar dat vond niemand erg
want het was al gaaf genoeg om in de winkel te
staan.
Alles bij alles weer een super dag gehad met het
tienercomité.
Jaga van den Broek

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

Het winkeltje van Roy Donders in Tilburg.

15

Wijkzuster in Oerle
Zorgen voor een ander is
heel intens
Mevrouw de Crom (81 jaar) woont
in een mantelzorgwoning in de tuin
tussen haar dochters in. Ze heeft veel zorg nodig. In
maart 2011 brak ze haar enkel en direct daarna
werd ze getroffen door een herseninfarct. Ook heeft
ze al jaren hartproblemen en suikerziekte. Hoe is de
zorgverlening georganiseerd? En, hoe houden de
mensen die voor haar zorgen het vol? Een kijkje in
hun leven, ter inspiratie en herkenning voor alle
trouwe mantelzorgers.
Dochter Gerda: ‘Mijn zus, broer, schoonzus, zwager,
vriendin, de kleinkinderen en ik… we zorgen allemaal
voor ons mam. Het is heel fijn dat we de zorg
kunnen delen, maar het vereist ook hele goede
afspraken. Zeker omdat we de zorg combineren met
werk, studies, sport, verenigingen. Het strakke
schema is ons houvast. Daarnaast is moeder twee
dagdelen per week bij Severinus, één avond bij
vriendinnen en is ZuidZorg er iedere ochtend en vier
avonden. Anders hou je het niet vol.’
De cirkel rond
Gemiddeld krijgt mevrouw de Crom zo’n acht uur
zorg per dag. Die zorg is opgeknipt in héél veel
zorgmomenten, van ’s ochtends vroeg tot soms
midden in de nacht. Dochter Marian: ‘Het is intens
dankbaar om te doen, maar ook heel zwaar. Niet
zozeer qua fysieke inspanning, maar meer de
continue verantwoordelijkheid die je deelt, en de
psychische kant ervan. Het gaat hier niet om een
cliënt, het is m’n móeder! Het komt soms op me af,
zo intens is het. Maar ik ben heel gelukkig dat we
het voor haar kunnen doen. Het maakt de cirkel
rond.’
Véél handjes
Kleindochter Martine van 14 jaar helpt ook volledig
mee in het zorgrooster, net als haar twee grotere
zussen.

Kleindochter Martine op visite bij oma.

Ze weet heel goed wat oma nodig heeft en spuit
zelfs haar insuline. Martine: ‘Ik vind het heel gezellig
dat oma hier woont. We hebben een speciale band,
maar dat geldt denk ik voor de hele familie.’ Gerda:
‘Er komen veel mensen over de vloer. Ons mam
staat nog midden in het leven. De kwaliteit van
leven is denk ik heel hoog.’ Dat beaamt mevrouw de
Crom. ‘Ik vind het geweldig om hier te wonen.’ Haar
ogen stralen als ze boontjes dopt. ‘Het zou niet
beter kunnen.’
Toekomst
In Nederland zijn naar schatting 3,7 miljoen mensen
die voor een ander zorgen. En dat zullen er in de
toekomst nog veel meer worden. Gerda: ‘Met de
toenemende vergrijzing zullen we elkaar steeds
vaker moeten helpen. En dan gaat het niet alleen
om je moeder of vader, maar misschien ook wel om
je buurvrouw. Zorg verlenen geeft voldoening, maar
mag niet worden onderschat. Daarom is het
belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van
mogelijke ondersteuning door vrijwilligers of
professionals. Ik ervaar de samenwerking met
professionele zorgverleners als een stabiele,
versterkende factor.’
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over vergoedingen en
ondersteuningsmogelijkheden op de website van de
landelijke vereniging voor mantelzorgers en
vrijwilligerszorg: www.mezzo.nl. Ben je nieuwsgierig
naar een mantelzorgwoning? Kijk dan op
www.pasaan.nl.
Kop koffie
Heeft u vragen over de zorg voor uzelf of uw
naasten? Loop dan eens binnen bij het spreekuur
van wijkzusters Berry de Lepper en Vivian
Olislagers. De wijkzusters zijn iedere
woensdagochtend van 10.30 – 11.30 uur in de
ontmoetingsruimte in d’Ouw School in Oerle. U bent
van harte welkom voor een kop koffie en een
praatje. Berry en Vivian zijn daarnaast bereikbaar
via wijkzusteroerle@zuidzorg.nl en op werkdagen
van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 040
– 230 84 08. Hun voorlichting en adviezen zijn gratis
(zonder indicatie en zonder kosten).
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Wijkzuster blijft!
Ongeveer anderhalf jaar geleden startte het
project wijkzuster. Het was een pilotproject
voor 2 jaar. Omdat het een groot succes is, is
het nu al omgezet naar een definitief project.
De wijkzusters die in Oerle actief zijn, blijven dat op
dezelfde manier doen. Het is zelfs zo, dat het
concept dat in Oerle is ontwikkeld, inmiddels is
overgenomen in andere wijken en dorpen in de
regio.
We zijn indertijd met enkele organisaties gaan
praten en vonden in ZuidZorg een professionele
partner om te voorzien in de persoon van de
wijkzuster. Berry de Lepper en Vivian Olislagers zijn
nu de wijkzusters in Oerle en bekend bij de mensen
in het dorp. Bovendien is het iedere
woensdagmorgen om 10.30 uur ‘koffie drinken met
de wijkzuster’ in Dorpscentrum d’Ouw School, waar
het vaak erg gezellig is.
Maar het project ‘wijkzuster’ is meer dan alleen deze
personen. We koppelen vrijwilligers in het dorp aan
professionals. Vrijwilligers zijn belangrijk voor dit
project en gelukkig hebben we er daar in Oerle veel
van. Die spelen een grote rol, door te signaleren,
informeren of gewoon zelf erop af te stappen. Of om
professionals in te schakelen via de wijkzuster.
Als je achter de voordeur komt kun je van alles
aantreffen. Daarom hebben we 20 maatschappelijke
organisaties met elkaar verbonden. Allemaal
organisaties die in het dorp ‘achter de voordeur’
komen. Met korte lijnen, geen managers, maar
werkers in het veld. Professionals en vrijwilligers op
velerlei gebied. Dus niet alleen op het gebied van
ouderenzorg en -advies.
Denk aan: gemeente Veldhoven, opbouwwerk,
wijkbrigadier, woningstichting, kerken, juridische
hulp, maatschappelijk werk, schuldsanering,
dementie, ouderenbond, rode kruis,
armoedebestrijding, jeugd en jongeren, etc.

Door tijdig te signaleren en in te grijpen voor het te
laat is, willen we duurdere zorg zover mogelijk
vooruit schuiven. We willen ouderen langer
zelfstandig thuis laten wonen in hun eigen huis en
hun eigen sociale omgeving. De wijkzuster speelt
hierin een adviserende, sturende en coördinerende
rol. Wie zich prettig voelt blijft langer gezond. Met
de hulp van professionals, vrijwilligers en iedereen
om hen heen!
Harry van der Zanden
Werkgroep ‘Zorg in het Dorp’

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

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

www.dpgveldhoven.nl

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

Interview met twee vrijwilligers vervoer
dagactiviteiten Rundgraafpark

Tonnie Baselmans en Dorus de Win
Tonnie is 57 jaar en doet al ruim 6,5 jaar
vrijwilligerswerk voor de dagactiviteiten op
Rundgraafpark te Veldhoven. Zij is begonnen nadat
zij gevraagd is door Dorus op een moment dat zij
het wat rustiger kreeg. Ze had jaren mantelzorg
verleend voor haar moeder en toen dat wegviel
kreeg ze tijd voor iets anders.
Dorus is 72 jaar en doet dit vrijwilligerswerk al ruim
20 jaar. Hij is begonnen als chauffeur bij Graag
gedaan (zo heette Stimulans voorheen) en is daarna
begonnen als vrijwilliger bij RSZK, omdat veel van
zijn ritten voor RSZK waren. Ook is Dorus vrijwilliger
geweest voor de winkel en deed hij werk op de
locatie Sele. Dorus is begonnen, omdat hij destijds
een zinvolle tijdsbesteding zocht na het wegvallen
van zijn werk en wat lichamelijke ongemakken.
Tonnie en Dorus werken beide 3 dagen per week.
Op deze dagen werken zij zowel in de ochtend als in
de middag 1 uur. Dat betekent dat zij zo’n 6 uur per
week bezig zijn met hun vrijwilligerswerk. Zij
vervoeren deelnemers van de dagactiviteiten van
Rundgraafpark van hun huisadres naar de locatie
Rundgraafpark, waar de deelnemer zijn/haar dag
doorbrengt bij de dagactiviteiten en uiteraard ook
weer naar huis.
Er rijden zo’n 3 vrijwilligers per dag om deze
mensen te vervoeren en dan vaak ook nog een
reguliere taxi voor mensen die moeite hebben met
het instappen in een auto. Er nemen per dag zo’n
12 deelnemers deel aan deze activiteit.
Uiteraard ontvangen deze vrijwilligers een
onkostenvergoeding voor hun gereden kilometers,
hiervoor hebben we een vaste afspraak met de
vrijwilligers.
De vrijwilligers drinken na hun rit in de ochtend een
kopje koffie op Rundgraafpark en doen dit ook voor
hun rit in de middag. Hierdoor houden ze ook hun
contact met de locatie, medewerkers, collega
vrijwilligers en uiteraard de deelnemers.
Tonnie en Dorus hebben goede afspraken met de
medewerkers van de dagactiviteiten. Zij weten wat
ze moeten doen, mocht er onverhoopt bij een
deelnemer thuis iets aan de hand zijn, kunnen zij
altijd terugvallen op de medewerker.
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Vrijwilligers Dorus de Win en Tonnie Baselmans.
Als we vragen naar de motivatie van Tonnie en
Dorus dan hebben ze daar snel een antwoord op :
Dorus begon in eerste instantie om bezig te zijn,
maar al gauw beseft hij hoeveel waardering hij van
de mensen waarvoor hij werkt krijgt. Dat stimuleert
hem enorm om door te gaan met dit werk. Tonnie
geeft aan dat ze heel fijn contact heeft met de
mensen die zij vervoert en ook een groot voordeel
ziet bij de sociale contacten die zij zo onderhoudt.
Deze vrijwilligers geven ook aan te leren van dit
werk. Vooral veel geduld hebben en het omgaan
met de dementerende thuiswonende cliënt.
Dorus geeft aan dat er eens een cliënt was die voor
de thuiszorg de deur niet open wilde doen, maar
zodra hij aan deur kwam om diegene te komen
halen, dat de deur al open was, alvorens de bel was
gegaan.
Tonnie en Dorus willen nog een tip meegeven aan
een nieuwe vrijwilliger. Denkt u eraan om ook
vrijwilligerswerk te komen doen? Twijfel niet, neem
vandaag nog contact op en meld u aan.
Vrijwilligerswerk is een verrijking en heel erg fijn om
iets te betekenen voor deze mensen.
Heeft u ook interesse om dit vrijwilligerswerk te
doen. Of misschien iets anders? Wij hebben vele
mogelijkheden op onze locaties. Neem gerust
contact met ons op en wij zullen in een vrijblijvend
gesprek uw wensen en onze mogelijkheden
bespreken. Op onze website (www.rszk.nl) vind u al
onze vacatures. Vrijwilligersbureau RSZK
vrijwilligersbureau@rszk.nl
0497-584222

Vrijwilligers in de zorg: ook welkom
zonder studie

Jaarprogramma KVB

Lies Braam (63) is al veertien jaar vrijwilliger bij
RSZK Merefelt. Iedere woensdag is ze op twee
afdelingen te vinden waar cliënten met dementie in
verschillende stadia wonen.

Jaarprogramma 2014 KVB Oerle
10-02
17-03
07/22-04
14-04
12-05
26-05

Vrijwilligster Lies Braam.

10-06
18-06
30-06

Lies kwam bij RSZK Merefelt in de periode dat haar
moeder er verbleef. ‘Ik kwam er dagelijks en hielp
wel eens mee op de afdeling. Dat werd gaandeweg
steeds meer. Ik kreeg daar ook tijd voor, want mijn
kinderen waren de deur uit.’
Ze begon met ‘hand- en spandiensten’: samen de
krant doorkijken, een praatje maken met de
cliënten, rondwandelen met iemand die onrustig is,
mensen begeleiden bij optredens. Daarnaast is ze
actief als vrijwilliger activiteiten. ‘Als er voldoende
vrijwilligers zijn, organiseren we iedere week een
spelclub. Cliënten kunnen dan bijvoorbeeld kaarten,
sjoelen en knikkersjoelen of meedoen aan ballonnen
overgooien. Om dit te kunnen blijven doen, hebben
we dringend vrijwilligers nodig.’

03-09
15-09
06-10
20-10
03-11
18-11
24-11
08-12
15-12

Lezing Brandwondencentrum
Dansen/bewegen
Boetseren (2 avonden)
Informatieavond van het Waterschap
Moederdagviering (jaren 70 avond)
Wandeling op de Plateaux
(vertrek 19.00 uur vanaf Kerkplein)
Eten bij Pius X in Bladel
Fietstocht KVO/KVB (vertrek 13.00 uur
vanaf Kerkplein Oerle)
Teaparty (bij één van de leden thuis,
aanvang 19.30 uur)
Lange Fietstocht (vertrek 9.30 uur vanaf
Kerkplein Oerle)
Ledenavond
Wol vilten
De Vrolijke Noot
KVB/KVO avond
Margriet Winterfair (vertrek 8.30 uur
vanaf Kerkplein Oerle)
Sinterklaasviering
Kerstdoe-avond
Kerstviering

Alle activiteiten vinden plaats in d’Ouw School in
Oerle en beginnen om 20.00 uur. Tenzij anders
vermeld.

Naast haar vrijwilligerswerk bij het RSZK is ze ook
vrijwilliger bij De Zonnebloem. Lies: ‘Zo vind ik het
wel genoeg. Het werken in de zorg wil ik absoluut
niet opgeven! We hebben een leuk team als
vrijwilligers onderling en het geeft veel voldoening.
Het is heerlijk om met mensen te werken en hun
leven gezelliger te maken.’
Voor het doen van vrijwilligerswerk in de zorg is het
volgens haar een voordeel als je graag met mensen
omgaat en ook voor ze wilt zorgen. ‘Het leuke is dat
je ziet dat de extra aandacht die je geeft, ook
aanslaat. Dankbaarheid, een glimlach, ogen die
oplichten. Vrijwilligers zijn hard nodig, omdat er
steeds meer wordt bezuinigd in de zorg. En voor dit
werk hoef je echt geen zware studie te hebben
gedaan!’

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

Creatieve inloop

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.

Nieuw bij Steunpunt Mantelzorg:
een creatieve inloop
Al jaren merken ze bij het Steunpunt
Mantelzorg dat mantelzorgers het erg
waarderen om op een creatieve manier bezig
te zijn met een kop koffie/thee en ondertussen
met elkaar te praten. Zo bezig zijn ontspant en
dat is juist iets dat mantelzorgers goed kunnen
gebruiken.
Daarom organiseert het Steunpunt Mantelzorg
voortaan de ‘creatieve inloop’: met een bakje koffie/
thee gaan we elke keer op een leuke en eenvoudige
creatieve manier iets leuks maken. Wie wil, maakt
ondertussen een praatje met de medewerkers van
het Steunpunt en met elkaar. Dat is de insteek van
deze creatieve inloop. Als u alleen creatief bezig wilt
zijn of alleen wat wilt praten, kan dat natuurlijk ook.
Niks moet, even ontspannen is het belangrijkste van
deze ochtenden.
Wat we precies gaan doen is elke keer een
verrassing. Het is wel makkelijk als je zelf een
schaar en snijmat meeneemt (als je die hebt).
De eerste creatieve inloop is op woensdag 5 februari
van 10.30 tot 12.00 uur in het Steunpunt
Mantelzorg, Burgemeester van Hoofflaan 70,
telefoon 040-253 42 30.
Als extraatje zal op deze eerste creatieve inloop
Maria van den Broek van Natuurlijk Forever
aanwezig zijn. Zij laat iedereen, die dat wil,
kennismaken met de verzorgingslijn van Natuurlijk
Forever. Het is op basis van Aloë Vera. Het zijn
producten die de gezondheid ten goede komen.
De volgende creatieve inlopen zijn op woensdag
19 maart en 23 april van 10.30 tot 12.00 uur.

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

Start bouw Oerle-Zuid

Rijbewijs keuringen senioren

Start bouw CPO-woningen Oerle-Zuid
Op 12 december 2013 ging de bouw van de
starterswoningen van Kopersvereniging Oerle in
Oerle-Zuid officieel van start.
De vereniging realiseert de woningen in Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), en is dus zelf
opdrachtgever. Alle 25 starterswoningen zijn
verkocht. De starters onthulden een spandoek en
vierden dat de bouw van hun woningen nu
daadwerkelijk begint.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en
overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen
hiervoor terecht op het afspraakspreekuur op
27 januari bij Dr. C.J. Swijgers, in Dorpshuis
D'n Bond, Rapportstraat 29.
Deze arts beschikt over brede ervaring in de
gezondheidszorg en de ouderengeneeskunde. U kunt
bij hem ook terecht voor een uitgebreide keuring,
een zgn. seniorenconsult, second opinion of een
check-up.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg
Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum
plannen kan via www.regelzorg.nl. Schikt de datum
u niet dan zijn er veelal andere mogelijkheden
elders in de regio of de volgende maand.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Tarief: € 24,80 voor de B/E keuring en € 52,50 voor
chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Bij het behalen en
verlengen van dit rijbewijs is een medische keuring
verplicht.
Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijd waarop
de eerste seniorenkeuring plaats moet vinden
verhoogd naar 75 jaar. Dit geldt echter niet voor
chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Bent u jonger dan
75 jaar en heeft u een medisch probleem of gebruikt
u medicijnen welke de rijvaardigheid negatief
kunnen beïnvloeden dan is het verstandig dit aan
het CBR melden.
Meer informatie op de website van
Regelzorg Rijbewijskeuringen:
http://www.regelzorg.nl.
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Serious Request in Oerle
Oerlenaren organiseerden
Serious Request Veldhoven
Jongeren die een keer lekker uit hun dak willen gaan
en tegelijkertijd een goed doel willen steunen
konden op vrijdag 13 december 2013 terecht bij
Serious Request Veldhoven in uitgaanscentrum De
Kers. Met de organisatie hiervan wilden
Sander Bosch (18) en Dennis Flesch (17) hun naam
vestigen als evenementenorganisator. De studenten
Evenementenorganisatie aan De Rooi Pannen in
Tilburg pakten het groots aan. “Het is een stukje
promotie voor ons en we wilden bewijzen dat wij dit
als eerstejaars studenten aankunnen”, klinkt het uit
de monden van het ambitieuze duo.
Zoveel mogelijk geld ophalen
Het was voor de twee Oerlenaren het eerste project
dat ze zelfstandig hebben uitgevoerd. “De opdracht
van school was om zo veel mogelijk geld op te halen
voor Serious Request. We hadden een Facebookaccount aangemaakt en daarop aan onze doelgroep
de vraag gesteld wie zij als dj wilden horen. Het
lukte ons om Mick van Ham, Chafu ‘N Goma en
Profreaks naar De Kers te halen. Deze drie
Veldhovense acts kwamen graag optreden voor het
goede doel”, legt Sander uit.
De doelgroep, jongeren in de leeftijd van 16 tot 25
jaar, werd niet alleen getrakteerd op muziek. De
organisatie had ook special effects geregeld in de
vorm van een CO2-gun, confettiguns en een
lasershow. Ook werden er de hele avond
twitterberichten over het evenement geprojecteerd.
Een filmer en fotograaf waren aanwezig om het
evenement vast te leggen. Kopers van een T-shirt
steunden het goede doel ook want een deel van de
verkoopprijs ging naar Serious Request.
Gratis toegang
Het duo verwachtte dat het druk zou worden op hun
evenement dat duurde van 22.00 tot 03.00 uur en
gratis toegankelijk was. Dennis: “We maakten
reclame via Facebook en Twitter. In snackbars
hadden we posters opgehangen en we hadden
geflyerd op het Sondervick College. We verwachtten
zo’n achthonderd bezoekers, vooral vanwege de dj’s
die optraden.” Hun verwachting werd ver overtroffen
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Dennis Flesch (links) en Sander Bosch.
met ruim 1.200 bezoekers. De opbrengst
daarentegen viel wat tegen met achthonderd euro.
“Dat was een vrij lage opbrengst, maar dat doen we
volgend jaar anders”, zegt Sander beslist die
vastbesloten is om het evenement volgend jaar weer
te organiseren.
Serious Request focuste zich op de 800.000
kinderen die jaarlijks sterven aan de gevolgen van
diarree. Drie dj’s in het Glazen Huis in Leeuwarden
deden van 18 tot en met 24 december 2013 alles
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de
aanpak van deze stille ramp. Het bedrag dat Sander
en Dennis overhielden na aftrek van alle kosten
maakte onderdeel uit van de elf duizend euro die de
leerlingen van De Rooi Pannen samen hadden
opgehaald voor het goede doel. Het bedrag is
inmiddels overgemaakt. De totale opbrengst van
Serious Request was ruim 12 miljoen euro.

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Marleen Schippers.

Overheerlijke quiche met geitenkaas,
spek, honing en walnoten
Ingrediënten (voor 4 personen):
1 pakje bladerdeeg
150 gram zachte geitenkaas
6 plakjes ontbijtspek
handje vol walnoten
3 eieren
1 bosuitje in dunne ringetjes
2 eetlepels crème fraîche
2 eetlepels honing
zout en peper
bakblik 20cm doorsnede
Bereidingswijze
1. Ontdooi het bladerdeeg.
2. Vet het bakblik in en bekleed deze met het
bladerdeeg, bewaar een deel van het bladerdeeg
om deze in repen bovenop te leggen.
3. Leg 3 plakjes ontbijtspek op de bodem van het
bladerdeeg en verkruimel de geitenkaas er
overheen.
4. Hak de walnoten in grove stukken en verdeel
tweederde over de bodem.
5. Sprenkel de honing over de geitenkaas en de
walnoten.
6. Leg de andere 3 plakjes ontbijtspek er bovenop.
7. Klop in een kom de eieren los.
8. Voeg de gesneden bosui toe en twee eetlepels
crème fraîche.
9. Voeg naar smaak zout en peper toe en meng het
geheel goed door elkaar.
10. Giet het eimengsel over de geitenkaas.
11. Leg hier overheen de reepjes bladerdeeg,
bestrijk deze met een losgeklopt ei.

12. Verkruimel de overgebleven walnoten over de
quiche.
13. Zet het 30 minuten in de oven en serveer het
warm.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik graag
hartige taarten maak, het is gemakkelijk en je kunt
eindeloos variëren met de ingrediënten. Doordat wij
vele verschillende geitenkazen verkopen is de smaak
natuurlijk erg variabel, van pittig tot zoet.
Ik wil de pollepel doorgeven aan:
Sarah van de Wiel.
Omdat Sarah op zaterdag bij ons op de boerderij
werkt. Tijdens het eten vertelt ze altijd hoe goed
ze zelf kan koken.
Sarah…………we zijn benieuwd!!!

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
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Donateursavonden SNL

Al 42 jaar Donateursavonden bij
Nieuwe Levenskracht Veldhoven
Stichting “Nieuwe Levenskracht” Veldhoven
organiseert al 42 jaar leuke avonden voor hun
donateurs, steeds in de vorm van
toneelavonden in theater de Schalm in
Veldhoven. Voor deze avonden wordt steeds
een toneelgezelschap uit de Regio gevraagd
om hun voorstelling ook in Veldhoven te
spelen. We weten, dat het publiek graag een
leuke klucht of blijspel ziet en hier willen we
dan ook graag gehoor aan geven.
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2014 speelt
‘Theater ‘t Ros’ uit Knegsel het komisch Volksstuk
‘D’n Achterum’ geschreven door René Gijbels.
Afgelopen jaren zijn we er telkens in geslaagd een
stuk van de bovenste plank voor de
belangstellenden in de Schalm te krijgen.
Het toneelgezelschap ‘Theater ‘t Ros’ staat tot ver in
de omtrek bekend van de geweldige
toneelvoorstellingen.
Noteer in uw agenda alvast donderdag 30 en
vrijdag 31 januari 2014. De voorstellingen
beginnen dan om 20.00 uur en de kaarten kunnen
worden afgehaald bij:
Mia van den Wildenberg, Sint Janstraat 21a
André van den Boogaard, Berkt 54
Donateurs van Nieuwe Levenskracht Veldhoven
kunnen 2 kaarten afhalen en betalen een kleine
bijdrage van € 4,- per kaart, voor niet-donateurs
€ 10,Voor meer informatie zie
www.nieuwelevenskracht.nl

Er kan weer gekiend worden

In Wintelre kan weer gekiend worden
Het lijkt al een eeuwigheid geleden maar op
3 september 1964 werd in Wintelre de
‘Rooms Katholieke Bejaardenbond’ opgericht.
Inmiddels is de term ‘bejaarden’ uit de tijd en
opereren we thans onder de naam:
Katholieke Bond van Ouderen, de KBO.
De bond van ouderen is opgericht om ouderen op
een ontspannen manier bijeen te brengen. Dat
resulteerde vijftig jaar geleden in de drie K’s,
namelijk: Kaarten, Kienen en Keuvelen.
Sindsdien is onze omgeving, de ruimte maar ook de
samenleving, erg veranderd. En zo de maatschappij
verandert, zo veranderen ook de clubs en
verenigingen. Maar de doelstelling van de KBO is
nog steeds: ouderen bijeen brengen om ze samen
een plezierige tijd te bezorgen. Dat betekent meer
dan de al vermelde drie K’s.
Het welzijn van de ouder wordende mens is niet
enkel afhankelijk van hoe, of met wie, men de tijd
doorbrengt. Ons welzijn is ook afhankelijk van ons
kunnen [lichamelijk en geestelijk] en van onze
leefomgeving. En ook daar houdt KBO-Wintelre zich
mee bezig.
Het feit dat onze afdeling een halve eeuw bestaat
moet [mag] natuurlijk gevierd worden.
Met de gedachte in het achterhoofd hoe Wintelre er
vijftig jaar geleden uitzag. En hoe omgeving, mens
en samenleving intussen zijn veranderd, staat de
jubileumcommissie al in de startblokken voor een
heel feestprogramma. Maar een grotere zorg is, hoe
is een en ander te financieren?
Daarom wil KBO-Wintelre een aantal kienavonden
organiseren. Op vier dinsdagavonden spelen we dit
aloude kansspel in de Rosdoek.
De eerste zal zijn op 7 januari aanstaande. Met een
vervolg op 21 januari, 4 februari en 18 februari.
Er worden tenminste twintig ronden gespeeld met
echt geen karige prijzen. Daarnaast zijn er vele
kleinere bijprijzen te verdienen. Kienen is niet
moeilijk, wel spannend en tevens ontspannend, voor
jong en oud. Breng dus gerust uw schoonmoeder
en kleinzoon mee.
Dus, wil je de vijftigjarige ‘KBO-Wintelre’ steunen,
of wil je een mooie [geld]prijs winnen;
Schuif op 21 januari, 4 februari en 18 februari, in
De Rosdoek aan voor een gezellig avondje Kienen.
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Melden hinder vliegverkeer
Alles over het melden hinder
Eindhoven Airport
Wij als omwonenden van Eindhoven Airport
ervaren dagelijks de gevolgen van een
vliegveld annex luchthaven in de
spreekwoordelijke achtertuin. De overlast is
soms buiten proporties. Maar het is onlangs
eenvoudiger geworden om hinder te melden.
We zetten de mogelijkheden op een rij. Verder
is het belangrijk om te weten dat meldingen bij
sommige instanties niet meetellen in de
statistieken. De statistieken zijn belangrijk
omdat in 2015 de balans wordt opgemaakt
over de hinder- beleving rond Eindhoven
Airport. Dit als gevolg van de toename van het
aantal vliegbewegingen volgens het
Aldersadvies.
Er bestaan twee officiële kanalen om hinder te
melden, namelijk telefonisch en via internet. De
telefoonnummers zijn van Defensie en het
internetformulier van Eindhoven Airport, maar u
kunt via beide kanalen zowel de hinder van militaire
als civiele vliegtuigen melden. De twee kanalen
zullen in de toekomst samengevoegd worden.
Telefonisch:
Wilt u telefonisch melden, bel 040-2896144 en
spreek uw hindermelding in op het
antwoordapparaat, en vermeld: naam, adres,
postcode, woonplaats, datum en tijdstip van de
hinder en optioneel uw telefoonnummer als u
eventueel door een medewerker teruggebeld wilt
worden. Spreekt u liever iemand persoonlijk, bel dan
040-2896133, u heeft dezelfde gegevens nodig.
Internet:
Het meldingsformulier is te vinden via
www.samenopdehoogte.nl. In de rubriek
‘Direct naar’, links van de foto, selecteer
‘Vraag of melding indienen’.
De directe link naar dit formulier is:
https://complaints.bksv.com/ein?locale=nl_NL

Deze versie van het formulier is in het Nederlands!
Vul het formulier in en registreer de melding.
Er is ook een grafische omgeving WebTrak voor het
zoeken van een vliegtuig, eveneens te vinden via
www.samenopdehoogte.nl in de rubriek ‘Direct
naar’, links van de foto, selecteer ‘Vliegverkeer
bekijken’. Let wel, hierin zoekt u tevergeefs de
militaire vliegtuigen, deze worden (nog) gefilterd.
Via WebTrak komt u uiteindelijk bij het
bovenstaande meldingsformulier maar dat bevat dan
meer specifieke informatie over vliegtuig, datum en
tijd. De directe link is http://webtrak.bksv.com/ein
In het Aldersadvies is vastgelegd dat de
hinderbeleving, als gevolg van het toegenomen
vliegverkeer in de eerste fase, zal worden
geëvalueerd. Het aantal vliegbewegingen wordt
volgens het Aldersadvies verruimd tot circa 30.000
vliegbewegingen in 2015. Of de uitbreiding in de
periode 2015-2020 met nog eens 13.000 zal
plaatsvinden is mede afhankelijk van de hinderbeleving van de omwonenden.
Recent is gebleken dat hindermeldingen bij
gemeenten, provincie en Eindhoven Airport niet in
de relevante statistieken terecht komen. Dus zorg
dat uw melding via een van de hier vermelde opties
wordt gedaan. De meldingen moeten binnen
14 dagen worden gedaan.
Vermeldenswaardig is ook dat bij meer dan
25 meldingen per kwartaal per adres door Defensie
de status ‘structurele klager’ wordt toegekend en de
meldingen uit de statistieken gefilterd worden.
De door Defensie opgestelde kwartaalrapportages
over de hindermeldingen kunt u vinden op de
website www.covm.nl/stukken.
Ten slotte, neem de moeite om hinder te melden.
Het is de moeite waard!
Voor meer informatie:
www.de10gebodenvoorea.nl
Contact is mogelijk via: Bernard Gerard,
bjmgerard@gmail.com
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Van Oers naar Bad Gastein
Door Bart van der Zee
Het is zo ver. Vrijdag 13 december 2013
vertrek ik voor een paar maanden naar het
Oostenrijkse skigebied van Bad Gastein, ik ga
werken in Hotel Rader. Maar voordat ik in Bad
Gastein arriveer ga ik eerst een weekend
genieten in Salzburg. Even een lekker
weekendje op mijn gemak door de stad lopen.
In deze tijd van het jaar wordt in bijna elke
stad wel een kerstmarkt georganiseerd. Zo ook
in Salzburg: “Salzburger Christkindlmarkt”.
Vrijdagochtend om half tien vertrek ik met mijn volle
auto richting Oostenrijk. Ik volg de route zoals de
TomTom hem aangeeft. Via Venlo,
Mönchengladbach, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm,
München, Rosenheim kom ik aan in Salzburg. De
route verloopt goed, sommige stukken met een
strak blauwe lucht en een kwartier later helemaal
mist en temperaturen onder het vriespunt. In de
middag heb ik even pauze genomen om te tanken
en om wat te eten. Rond de klok van zessen arriveer
ik in Salzburg. Daar zit het niet helemaal mee, over
de laatste vijf kilometer heb ik een half uur gereden.
Ik parkeer mijn auto op de parking, loop naar
binnen om in te checken en mijn kamer te
bewonderen. Je reserveert een eenpersoonskamer
maar komt terecht in een vierpersoonskamer. Luxe
op en top, nou
dat valt eigenlijk
wel mee. Het
hotel is echt
basic, maar het
is goed voor
twee nachten.
Na het eten van
mijn diner neem
ik een warme
douche en ga
rond negen uur
richting mijn
bed.
Zaterdag,
Salzburgdag. De
dag begint met
een ontbijtje in het hotel. Om half elf wandel ik de
stad in. Het is een heerlijke dag, het zonnetje schijnt
en de lucht is blauw. Wat wil je nog meer? Ik geniet
van de dag, loop door alle straatjes en af en toe
geniet ik van het heerlijk warme zonnetje. In de
middag komt een collega van het hotel aan op het
centraal station. Het station is een kwartier lopen
vanuit het centrum. We lopen eerst even naar haar
hostel en die middag wandelen we over de
kerstmarkt. In de avond gaan we samen pizza eten.
Na deze volle dag van veel wandelen geniet ik
opnieuw van mijn warme douche en ik ga weer op
tijd slapen.
Na het ontbijt rijden we met mijn auto de laatste
honderd kilometer naar Bad Gastein. In Salzburg ligt
geen sneeuw, maar zodra we een lange tunnel door
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rijden komen we toch eindelijk in de sneeuw terecht.
In Bad Gastein zelf ligt al een behoorlijk pak
sneeuw. Aangekomen bij Hotel Rader wordt ons
eerst een kop koffie aangeboden, daarna krijgen we
onze kamers te zien en het uitpakken kan beginnen.
Met mijn collega en de hond (genaamd: Tom) lopen
we in de middag naar Bad Gastein om daar een
afspraak te maken voor een twee uur durende
privéles skiën en snowboarden (uiteindelijk is het
alleen skiën geworden). In de avond arriveren onze
andere collega’s, een Nederlandse en een Deen. Met
z’n allen eten we pizza en het is een gezellige avond
geworden. En ja hoor ik ben overgehaald om toch te
beginnen met leren skiën.
Maandagochtend (16 december) om tien uur staat
de skiles gepland. Na het huren van de skispullen is
het dan eindelijk zo ver. In de babyweide mogen we
beginnen. Gelukkig is iedereen zo begonnen denk ik
maar. Na twee intensieve uren lukt het me zelfs al
om de berg af te komen (dit zonder te vallen). Na
wat oefenen is het tijd om terug naar het hotel te
gaan. Deze avond maken we met de medewerkers
eten klaar. Rond een uur of half twaalf gaan we
richting Bad Gastein, helaas is het nog erg rustig in
de kroegen maar we hebben het al wel gezien. En ja
hoor, we hebben een vriendenkaart omdat we hier
werken. Alweer een topavond met mijn collega’s.
Skiën dag twee. Samen met de anderen ga ik in de
ochtend naar de piste. Het is nog erg rustig op dit
moment omdat het seizoen pas echt aankomende
zaterdag gaat beginnen. Gelukkig voor mij want nu
kan ik op mijn gemak leren skiën. In de middag
komen Martin en Margret ook naar de piste (Martin
en Margret zijn de eigenaren van Hotel Rader).
Samen met hen ga ik de berg naar boven met de lift
en je weet zelf wel hoe we die berg naar beneden
gaan, inderdaad via de blauwe piste. Onderweg
geeft Martin me wat
aanwijzingen waar ik op moet
letten. Beneden aangekomen
mag ik wel zeggen dat het
alweer een goede dag is
geweest. Heerlijk weer, blauwe
lucht en een warme zon. En niet
te vergeten het skiën, gaat
steeds beter. Dat ik op de
tweede dag al zo naar beneden
kon had ik niet gedacht.
Na een eerste rustige week
arriveren de eerste gasten. De familie van den Beld
is in de eerste week te gast. Na een aantal weken
was het geweldig om hen weer te zien. En eindelijk
konden opa en ik ‘onze pint’ drinken. In Frankrijk
waren we van plan om een keer op zondagochtend
naar de markt te gaan en daar een pint te pakken.
Helaas is dit er nooit van gekomen maar nu in
Oostenrijk is het gelukt. Helaas was het weer deze
week niet zo geweldig voor het skiën, daarom ben ik
een aantal keren met de familie op pad geweest.
Een koffie met een taartje was echt even om van te
genieten.
Vanaf zaterdag 28 december zitten alle kamers vol.
Wij, als personeel, werken in de ochtend en avond

mee om de
gasten een
hartelijk en
warm verblijf te
geven. Aantallen
tussen de vijftig
en zestig
personen zijn
heel normaal.
Maar alles gaat
tot nu toe goed.
Twee weken na
mijn eerste ski
ervaring werd
het tijd voor een
nieuw avontuur,
skiën zonder
zicht!
Zondag 29 december begon het opnieuw te
sneeuwen. Samen met mijn collega Lieke ben ik
even naar Sportgastein (een skigebied) geweest. Dit
werd een nieuwe ervaring in mijn ski carrière. De
piste was volledig in de mist. Dit in combinatie met
de vallende sneeuw veroorzaakte weinig tot geen
zicht. Ik zag alleen maar sneeuw en witte lucht/
mist. Geen zicht vooruit en vooral geen zicht om de
diepte in de schatten. Na twee uurtjes waren we er
klaar mee en we zijn lekker terug naar huis gegaan.
De dag erna was daarentegen een perfecte dag. Het
weer was open, blauwe lucht en de zon scheen met
af en toe een wolk. Martin z’n broer, zijn gezin en
wij zijn naar de Graukogel in Bad Gastein geweest.
Deze piste is niet zo in trek voor de toeristen maar
voor ons een geweldige plek om te genieten. Een
aantal keren van de rode piste naar beneden en met
de lift weer omhoog. De piste is niet lang maar het
is een heerlijke piste om te skiën. Bij de laatste rode
afdaling kwam er een mistwolk over de piste, de zon
scheen aan de andere kant op de mist en het gaf
een magisch beeld. De middag verliep goed. Voor de
laatste afdaling hadden we gekozen voor een zwarte
piste. Na twee weken op de ski’s (met een rustpauze
van een week) was dat mijn eerste zwarte piste. Het
ging goed en een beetje trots ben ik wel.

Postzegel– en muntenbeurs
Op elke 4e zondag van de maand wordt er een
postzegel- en muntenbeurs georganiseerd.
Aanvang:09:30 uur
Einde:

12:30 uur

Locatie: d’Ouw School (zie ook: www.oerle.info)
Adres:

Oude Kerkstraat 18, 5507 LC Veldhoven

Telefoon locatie: 040-2052490
Parkeergelegenheid in de buurt of op het kerkplein
van Oerle
Entree: € 2,- per persoon (jaarkaart € 15,- )
Handelaren aanwezig.
Tafelgeld: € 5,- per tafel (1.20 mtr)
Jaarkaart: € 45,- per tafel.
Organisatie:
Erik en Leo Tournoy (06-41479425 / 040-2431184)
Email: postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
AGENDA 2014
26 januari 2014

juli vakantie

23 februari 2014

augustus vakantie

23 maart 2014

28 september 2014

27 april 2014

26 oktober 2014

25 mei 2014

23 november 2014

22 juni 2014

28 december 2014

Dat was het weer voor deze keer. Volg mij ook dit
jaar op: bartvanderzeeblog.wordpress.com of lees
het vervolg in de volgende Koers van Oers.

Voor al uw thuiszorg en
hulp in de huishouding,
bel Zorgcentrum Merefelt!
Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt:
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven.
Telefoon: 040 - 253 50 40 www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445
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Uitslag kleur/knutselplaat van december 2013;
“Sinterklaas”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Nienke Tholen
Leeftijd: 6 jaar
Ze woont: op de Hoogeloosedijk 42 te Oerle
Papa en mama heten: Martijn & Lion
Broertjes of zusjes: 1 broer, Luuk (11) 2 zussen,
Sanne (10) en Marit (7).
Huisdieren/dieren: Aangezien Nienke op een
boerderij woont hebben ze een heleboel dieren. Ze
hebben in totaal 4 poezen, waarvan 2 binnen komen
en de andere 2 eigenlijk nooit. Verder hebben ze
koeien (veel), kippen, hanen en alpaca’s.
Sport: zwemmen en korfbal (BIO)
Wat wil je later worden: juf, van groep 1 & 2
Op de laatste vrijdag van de kerstvakantie rijd ik
naar het huis van Nienke Tholen.
Aangezien ze met vier kinderen thuis zijn is het een
gezellige drukte en bij mijn binnenkomst verdwijnen
er een stel naar de woonkamer en blijven Nienke en
zus Sanne lekker knutselen in de knutselkamer die
aan de keuken grenst. Af en toe komt Sanne gezellig
koekeloeren bij het interview.
In welke klas zit Nienke?
Nienke zit in groep 3 van de combinatie klas ¾. In
deze groep zitten totaal 19 kinderen en ze hebben
les van juf Mariëlle en juf Stani.
De laatste weken zijn er wat juffen bijgekomen (die
lopen stage) en hebben ze les van 5 juffen die
wisselend over de week zijn verdeeld. De beste
vriendin van Nienke is Megan en zit ook in groep 3.
Kerstvakantie en Oud & Nieuw
Nienke vindt het wel jammer dat het al
weer de laatste week van de vakantie is
en had graag nog een week vakantie
gehad. Lekker lang op, lekker uitslapen
en zelf bepalen wat te doen, knutselen of
spelen dat knuffel/ pop een feestje viert. En voor
zo’n feestje moeten dan natuurlijk ook uitnodigingen
gemaakt worden!
Over feest gesproken: oudejaarsavond was Nienke
de hele avond op gebleven en dat hield ze goed vol.
Maar na het vuurwerk (toen het gekochte vuurwerk
op was) kregen zij en haar zussen een dipje.
Volgend jaar dan maar nog meer vuurwerk !? Dan
kan het dipje nog wat verder uitgesteld worden!
Beste vriendin en zwemmen?
Deze kerstvakantie is Megan komen logeren.
Eerst zijn ze gaan zwemmen met de mama van
Megan bij D’n Ekkerman en vervolgens heeft Nienke,
Megan mee ontvoerd naar hun boerderij.
Daar kregen ze frietjes te eten en nog een ijsje. ’s
Avonds hebben ze heeeeel lang televisie gekeken en
chips gegeten. Dat Nienke dus zwemmen kan is wel
duidelijk. Ze heeft zwemles in het zwembad Beekdal
te Vessem en daar hebben ze haar opgeleid tot een
echte waterrat.
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Haar A en B diploma heeft ze al en is nu bezig voor
haar C diploma.
Dieren knuffelen?
Dat Nienke een echte knuffelkont is daar zal ik jullie
straks nog meer over vertellen, maar sinds 1 ½ jaar
hebben ze thuis ook alpaca’s (10 stuks, waarvan
7 merries en 3 hengsten).
De alpaca (in de volksmond soms ook berglama
genoemd) is een kameelachtig dier. Het zijn hele
lieve en zachte dieren en vanwege deze reden kan
Nienke goed met de dieren knuffelen. In de tijd dat
de alpaca’s bij de familie Tholen zijn is er ook al een
kleine alpaca geboren: Moria. De draagtijd van een
alpaca is 11 maanden en de moeder van Moria was
al drachtig bij aanschaf. Een alpaca wordt gemiddeld
25 jaar oud.
Knuffels knuffelen? En verzamelen?
Zoals ik al eerder vertelde is Nienke een echte
knuffelkont, ze knuffelt met haar knuffels en
verzamelt knuffels. Ze heeft heel veel knuffels en
haar laatste aanwinst heeft ze van Sinterklaas, een
“pillowpad” gekregen. Dit is een knuffel die je ook
als kussen kunt gebruiken. Deze slaapt heel lekker
en Nienke valt hierdoor vanzelf in slaap. En nog
recenter (lees deze week) heeft de Nienke de
eekhoorn van de ons allemaal bekende
supermarktketen bij elkaar
gespaard of gekregen (is me
eigenlijk ontgaan hoe dit precies
zat). Maar de eekhoorn is wel
een super toffe knuffel. Wat ik
me dan afvraag is, of Nienke

zelf nog in haar bed past? Want waarschijnlijk ligt
haar bed vol met knuffels?
Wel grappig!
Wat wel grappig was, was dat naast Nienke ook haar
zus Marit en haar zus Sanne dezelfde kleurplaat
hadden ingeleverd. Nienke was al met de kleurplaat
begonnen en ze heeft gekleurd en geknipt en de
boel weer opgeplakt. Vervolgens had ze de
kleurplaat al ingeleverd voordat haar zussen er aan
begonnen.
Bij het posten van de kleurplaat bleek dat de gele
brievenbus te hoog hing voor Nienke. Misschien is
het wel mogelijk om de brievenbus te verlagen,
want anders komen er veel te weinig kleurplaten in,
nietwaar!?
Tot slot
Wanneer iki aan de mama van Nienke vraag hoe ze
Nienke zou omschrijven, zegt deze:
Nienke is thuis vaak “Hieper de Pieper” en dan
vragen haar papa en mama of ze wat eten in haar
mond kan stoppen zodat ze even stil is, maar Nienke
kan ook af en toe heel verlegen zijn. Vaak komt dit
vanzelf goed wanneer ze je langer kent.
Nienke had de hele week al aan haar moeder
gevraagd, wanneer ik zou komen. Aangezien haar
zus Sanne al een keer gewonnen had, wist ze wat de
prijs was en had ze eigenlijk al bedacht wat ze wilde
kopen. Waarschijnlijk raden jullie het al.
Het is inderdaad een knuffel genaamd: Pluchen Hug
al Lot. Dit is een knuffel waarbij je je armen in de
knuffel kan steken en zo kun je of jezelf of iemand
anders even lekker knuffelen!
Nienke bedankt voor het interview.
Ik vond het erg gezellig. En veel knuffelplezier.

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

Teams St. Jan Baptist weer
in de prijzen
Zaterdag 14 december heeft groep 8 van St. Jan
Baptist weer mee gedaan aan de First Lego League
met als thema “Nature’s Fury”. De twee teams
“Nature Heroes” en “Earth, Wind and Fire” zijn vanaf
half augustus bezig geweest met het bouwen en
programmeren van een autonome robot, hebben
onderzoek gedaan naar een natuurramp, experts
gesproken, een innovatieve oplossing bedacht en
deze op een originele manier gepresenteerd. Goed
samenwerken is daarbij heel belangrijk.
Tijdens de regiofinale op de Fontys Hogeschool in
Eindhoven waren 40 teams uit de omgeving
aanwezig om te laten zien en horen wat ze bedacht
en gemaakt hebben.
Het team ”Earth, Wind and Fire” ging terug naar
Oerle met de Presentatie-award en een nominatie
voor de wildcard voor de Beneluxfinale. “Nature
Heroes” werd overal vierde en verzekerde zich
daarmee voor een plaats op de Beneluxfinale.
Bovendien wonnen zij ook nog de Doede ten Cate
Inspiration Award.
Als ware vertegenwoordigers van basisschool
St. Jan Baptist hebben zij laten zien dat ze heel veel
geleerd hebben en dat op een positieve manier
kunnen uitdragen. Op 25 januari gaan ze naar
Utrecht om daar met de 50 beste teams uit de
Benelux te strijden voor een plek in een
internationaal toernooi of een van de vele Awards.
We zijn heel blij met de fantastische steun van de
7 ouders die de teams gecoacht hebben.
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Puzzelen: Woordzoeker

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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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 4 februari 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 januari 2014’ en druk de pagina af.
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2014
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Januari
25

Ophalen oud papier

26
26

Postzegel- en muntenbeurs in
d'Ouw School, 9.30-12.30u
TCO: dag in de sneeuw (of 2 febr)

30 + 31

Donateursavonden Nieuwe Levenskracht
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Ophalen groene kliko en plastic

Februari
2

TCO: dag in de sneeuw (of 26 jan)

10

KVB: lezing brandwondenstichting

13

BIO: Valentijnsactie

14
19

28

Ophalen groene kliko en plastic
Info avond gemeenteraadverkiezingen in
d’Ouw School
Ophalen oud papier (bebouwde kom)
Postzegel– en muntenbeurs in
d’Ouw School, 9.30 - 12.30u
Ophalen groene kliko en plastic

Maart
1 t/m 4
1
7

Carnaval
Carnavalsoptocht Oerle
TCO: voorjaarsactiviteit

14

Ophalen groene kliko en plastic

17

KVB: Dansen en bewegen

18

Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30 uur - 21.30 uur
TCO: info-avond braderie

22
23

21
22
23

Ophalen oud papier (bebouwde kom)
Postzegel– en muntenbeurs in
d’Ouw School, 9.30 - 12.30u
Ophalen groene kliko en plastic

28
April
6
7
11
11 t/m 13
12
14
22
25
26
27

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

De volgende kopijdatum is

4 februari 2014
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Mei
3
9
12
20
23
24
24
25
25
26
Juni
6 en 7
6
10
18
20
28
22
30
Juli
4
5 en 6
15

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

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
15

Ophalen groene kliko en plastic
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

