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de Run 5429
Postbus 407
5500 AK Veldhoven

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

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

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ).
Op de volgende plaatsen ligt de koers:
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School.
Stichting Koers van Oers
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen;
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een diskette/cd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid diskette/cd).

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

Hulp gevraagd

Gezocht: Boeken, platen en cd’s!
Voor de boekenmarkt van de Koers van Oers tijdens
de braderie op 6 april a.s. zijn we op zoek naar
sterke jongens of mannen die ons willen helpen alle
boekendozen vanuit de schoolkelder in de kraam te
zetten en na afloop de resterende dozen ook weer
mee terug te sjouwen.
Hebt u om 09.00 uur en/of om 17.00 uur een half
uurtje tijd om ons hierbij te helpen? Wij zouden hier
heel erg mee geholpen zijn.
Ook zoeken we nog een platte kar om de boeken te
vervoeren. Wie heeft er een te leen of wie heeft er
een die we over kunnen nemen?
U kunt hiervoor contact opnemen
met Miranda v Vlerken
( 040 - 205 32 38.

Dus nogmaals; heeft u nog
boeken, platen en/of cd’s; neem
contact op met de redactie:
Miranda van Vlerken,

Gezocht: 2de hands kleding

Alvast bedankt namens de
redactieleden van de Koers van
Oers.

Tijdens de braderie op 6 april a.s. wil
korfbalvereniging BIO 2e handse kleding en
schoenen gaan verkopen.
Hebt u nog goed uitziende schone kleding die u
beschikbaar wilt stellen voor onze vereniging, neemt
u dan contact op met Ine Loijen,
bij voorkeur per mail: ineloijen@hotmail.com
of tel. 0402051028.
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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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 boeken (géén encyclopedieën!) heeft
liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft
liggen die u nooit meer 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.

Alvast heel erg bedankt namens korfbalver. BIO
Ine Loijen

De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 22 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(The Unity)
Zaterdag 29 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
Zaterdag 5 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(Convocamus)
Zaterdag 12 april: Palmpasen (uitreiking
palmtakken)
19.00 uur: Eucharistieviering met communicanten
met pater Malaka (Convocamus)
Dinsdag 15 april:
19.00 uur: Boeteviering in de H. Lambertuskerk,
Kapelstraat-Zuid 18
Donderdag 17 april: Witte Donderdag
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka in
de H. Caeciliakerk, Dorpsstraat 18
Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg met pater Malaka
15.00 uur: Kinder Kruisweg in de H. Caeciliakerk
Zondag 20 april: 1e Paasdag
11:00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(Convocamus)
Nieuwe pastoor
Per 1 juni heeft de parochie Christus Koning een
nieuwe pastoor: Rudo Franken. Pastoor Franken zal
in een speciale viering officieel door de bisschop
worden geïnstalleerd in de H. Lambertuskerk in
Meerveldhoven. Meer informatie kunt u vinden op de
website: www.christuskoningveldhoven.nl.
Hebt u onder het icoontje van St. Jan de Doperkerk
gekeken, dan vindt u uw eigen informatie!
Mededelingenblad
Achter in de kerk vindt u vanaf iedere 1e zaterdag
van de maand het Mededelingenblad met de
misintenties en overige gegevens. U kunt dit ook
bestellen via:
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl
Kerkwijkcentrum = kwc
Het ligt in de bedoeling om dinsdag nà Pasen in de
sacristie een kerkwijkcentrum te openen. Wekelijks
kunnen er op dinsdagochtend van 9.30 uur tot
11.30 uur kunnen er misintenties opgegeven
worden, doopbewijs worden aangevraagd, afspraken
worden gemaakt voor een speciale viering of zo

maar een praatje komen maken bij een kopje koffie/
thee. Voor het zo ver is moet nog wel het een en
ander in en rond de sacristie worden aangepast. In
de volgende Koers en het Mededelingenblad van
april meer hierover.
Infokastje
Vandalen hebben in ’n weekend ons infokastje bij de
zijdeur onherstelbaar vernield. De kerk en de
pastorietuin zijn nogal eens het doelwit van
overmoedige nachtelijke gasten. Heel jammer, want
het kost de gemeenschap steeds geld én
ongenoegen. Er wordt nagegaan hoe we de kerk,
het kerkhof en de pastorie beter kunnen beveiligen
tegen de dronkemansterreur.
Eerste H. Communie
Op 27 april doen de volgende kinderen uit onze
kerkwijk samen met de kinderen van Veldhoven –
Dorp en Meerveldhoven in de Lambertuskerk hun
communie.
Vanuit Oerle zijn dit: Jasper en Max Buijs, Joran
Denis, Harrie en Sanne Kelders, Lola Sandkuijl, Marit
en Nienke Tholen en Alexander van der Velden.
Voor kinderen, ouders, voorganger en begeleiders
een mooie viering en een stralende dag toegewenst!

Parochieberichten:
Overleden:
† Anneke Sanders-Michiels, 85 jaar
† Miet Teunissen-van der Heijden, 83 jaar
† Theo Bosch, 87 jaar
Pastores:
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 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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Info 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. En die spirit
proberen we onze jeugd mee te geven: onderneem
iets, bouw samen aan iets, have fun!
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.

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 Boeken– en platenmarkt
Ø Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor
de kinderen
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 (040-2053206).
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
ze heeft aangeleverd.
Verkeersomleiding en overlast
De braderie wordt gehouden aan de Oude Kerkstraat
vanaf de Berthastraat tot aan het Vekemansplein en
voor 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 de gemeenschapszin
worden versterkt.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust
contact op.
Met vriendelijke groet,
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie
Adrienne van de Vorst ( 040-2053265

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 al echte
Rock ’n Rollers! Verder is er natuurlijk weer live
muziek. Én zoals ieder jaar zullen er ook weer
enkele gemotoriseerde, spectaculaire en leuke
bezienswaardigheden te zien zijn. Deze activiteiten
zijn op het veld dat via het veld naast de Rabobank
te bereiken is.
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Tweewielerservice Bert van Eeten
www.fietsned.nl

Fietsenmaker nodig?

Bel Bert van Eeten ( 06 21 84 81 65 en
de mobiele fietsenmaker komt naar u toe.
Op afspraak:
bij u aan huis, op het werk of wanneer het u uit komt
of
iedere vrijdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
op het marktplein in Oerle.
Dat is nou service.

Overpeinzingen

TomTom
Schoonzus was gisteren jarig en omdat zij dat
feestje bij haar dochter vierde ging ik met TomTom
op pad om haar daar te feliciteren.
Een ritje van zo’n 150 km op voor mij onbekend
terrein. Alleen dit keer omdat dochter niet meekon.
Nou ja, echt alleen was ik niet want hondje Sunny
hield me in elk geval gezelschap. En met mijn
nieuwe vriend TomTom zou dat moeten lukken.
Jarenlang nam ik Betsklets mee om mij de weg te
wijzen. Maar Betsklets had er de laatste tijd weinig
zin in, dus stuurde ze me of de verkeerde kant op,
of hield gewoon haar mond wanneer er van haar
verwacht werd iets te zeggen. En altijd maar
mopperen wanneer ik een andere route nam.
Nooit kreeg ik eens te horen: “Juist Thea, dat heb je
heel goed gedaan!”. Ik werd het zat om van zo’n
wispelturige dame afhankelijk te zijn en dus besloot
ik Betsklets de deur uit te doen en te vervangen
voor een spiksplinternieuwe TomTom.
TomTom heeft ook een voordeel dat ik dan voor een
vrouwen- of een mannenstem kan kiezen. Gisteren
koos ik dus voor een man en sorry TomTom ik ben
je voornaam vergeten.
Na de spits ging ik op weg. TomTom aan en … die
wist me al meteen te vertellen hoe ik het beste kon
rijden. Alleen wist TomTom nog niet van de
verandering die sinds kort bij de Hovenring had
plaatsgevonden, dus toen ik daar rechtsaf ging in
plaats van rechtdoor hoorde ik zijn vriendelijke stem
zeggen “Probeer om te draaien” en toen ik dat niet
deed, paste hij zich snel aan en vertelde opgewekt
hoe ik wederom op de grote weg kon komen.
Heel iets anders dan Betsklets met haar afgemeten
“Terugkeren” en wanneer ik dat niet deed haar
gelaten “Route wordt herberekend”.
Een hele tijd gaat het dan ook prima en ik rijd onder
TomTom’s leiding over wegen, die ik lang niet
gereden heb. Maar dan opeens houdt TomTom stil.

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
Het scherm is zwart en ik begrijp dat de batterij leeg
is. Dom van mij natuurlijk om niet meteen bij het
van huis gaan een snoertje aan het toestel te doen
en nu is dat snoertje niet zomaar binnen
handbereik.
Oeps! Nu mis ik het toch dat er niemand op de
bijrijderstoel zit, want ja hondje kan ik niet het
snoertje uit het dashboardkastje laten pakken.
Gelukkig heeft TomTom me nog net op tijd kunnen
zeggen welke richting ik aan moet houden en dus
rijd ik door tot ik tenslotte een tankstation zie waar
ik kan stoppen.
Snoertje uit het kastje gehaald, bevestigd aan
TomTom en de stekker in het daarvoor bestemde
contact.
En ja hoor … TomTom komt meteen weer tot leven
en gaat vrolijk verder vanaf de plaats waar ik me op
dat moment bevind.
Gerustgesteld vervolg ik mijn weg en kom tot bijna
aan de plaats van bestemming. Helemaal lukt niet,
want het adres is nog zo nieuw dat zelfs TomTom
het nog niet kent.
Ben ik dan even blij dat ik gezegend ben met een
Hollandse mond en dus gewoon aan iemand op
straat de weg kan vragen!
Dankzij TomTom en mijn Hollandse mond heb ik dan
toch de plek gevonden waar
een jarige met koffie en al
ongeduldig zit te wachten.
Thea.
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Vrouwen Komen Samen

Prins Obama
Prins "Obama", was dit jaar de prins carnaval van
Severinus.
In het echte leven heet hij Jan Plant en hij woont op
de Berg!

Beste mensen,
Wij, dames van de Katholieke Vrouwen Organisatie
(K.V.O.), willen jullie laten weten dat we van naam
veranderd zijn. De overkoepeling van de K.V.O.
vanuit Tilburg is samengegaan met Vrouwen van
Nu. Dit is een landelijke organisatie welke voor ons
geen voordelen heeft om mee door te gaan.
We gaan nu zelfstandig door als vrouwenvereniging
onder de naam Vrouwen Komen Samen (V.K.S.)
Het bestuur bestaat uit:
Willemien Snels (voorzitster)
Jo van der Mierden (vice voorzitster)
Els Kelders (penningmeester)
Jo ten Have (secretaresse)
Stien Bierings (bestuurslid)
Nieuwe leden nodigen wij van harte uit om bij ons
aan te sluiten. Iedereen is van harte welkom.
Voor aanmelden of verdere vragen kun je terecht bij
een van de bestuursleden.
Ons algemene e-mailadres is to.have@planet.nl
Groetjes,
het bestuur.

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

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

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

Young Musicians Spread Their Wings
Verslag van de derde (één na laatste)
repetitie
De derde repetitie voor Young Muscicans
Spread Their Wings was op 22 februari in
Hout-Blerick.
We zaten daar in een groot gebouw, Zalzershaof
heette het. Het was heel erg groot, er was een soort
kelder met bar waar we onze spullen moesten
uitpakken. Er stonden zo'n 200 stoelen klaar.
Iedereen had zijn eigen naamkaartje op de stoel
liggen, dus iedereen had een eigen plaatsje. We
repeteerden met zang deze keer; er waren twee
vrouwen die gingen zingen. Éen van de twee zong
‘Voor Haar’, dat maakte echt indruk. Ze zong zo
mooi, iedereen keek echt even om naar haar. Ik
vond het wel een leuke afwisseling om ook een stuk
zang erbij te hebben in plaats van alleen maar

nog wat vertellen
over die dag. We
kregen te horen
dat het echt een
gesloten optreden
was, met hoog
bezoek van onder
andere koningin
Maxima. Ook
vertelde hij dat
alle muzikanten
met bussen vervoerd zullen worden over het terrein
en dat er ook F16's rond zullen vliegen die dag.
Koningin Maxima gaat een aantal workshops
bijwonen, bijvoorbeeld die van de fluiten (die
workshop vindt plaats in een vliegtuig!). Helaas zal
zij niet bij het optreden zelf zijn dat ‘s middags om
een uur of vier plaatsvindt. Door alle informatie
werd iedereen erg enthousiast. Eerlijk gezegd was in
eerste instantie het enthousiasme niet overal heel
erg groot, vooral omdat we zulke lange
repetitiedagen hebben. Maar toen we dit allemaal
hoorden, had iedereen er toch erg veel zin in.
Als laatste werd verteld dat de koningin met een
aantal mensen persoonlijk zou praten, 5 muzikanten
geloof ik zo uit mijn hoofd. De dirigent zou deze
uitkiezen, en hen individueel benaderen. Maud (van
Doren) zei meteen in de pauze dat zij dat graag
wilde en ik wilde dat ook wel graag. Dus zijn we in
de pauze naar de dirigent toe gegaan en hebben
hem dat verteld. Ik vond het meteen een goed idee
om Maud (zij speelt klarinet) te kiezen en na de
repetitie kwam hij naar haar toe en om te zeggen
dat zij was gekozen! Daarna was het natuurlijk één
en al blijheid. Echt een leuk einde van de één na
laatste repetitiedag.
Tari de Jong, Harmonie St. Cecilia

muziekstukken.
We hebben een groot deel van de nummers
gespeeld en persoonlijk vond ik ‘Feeling Good’ heel
leuk. De dirigent, Maarten Rijs, vertelde halverwege
de repetitie meer details over het programma van
het evenement op 26 maart. Er kwam ook nog een
andere man binnen, in een pak van de luchtmacht.
Hij was een hoge officier en kwam persoonlijk ook

RECTIFICATIE
In tegenstelling tot wat eerder is vermeld en wat ook bij eerdere
edities van YMSTW het geval was, is het helaas NIET mogelijk om
het concert van 26 maart aanstaande bij te wonen indien u niet
aangemeld bent als bezoeker namens één van de Young
Muscicians. Dit wegens strikte veiligheidvoorschriften van de Luchtmachtbasis Eindhoven.

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Ouw (k)oers
OERLE IN ALFABET
door de vrouwen van het N.K.V.
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P

is van pastoor, d'r hebben we het al over
gehad, hij is niet te vangen voor een gat,
maar z'n missen zijn niet lang en z'ne preek
is maar kort, dus hopen we maar dat hij hier
oud wordt

Q

is een letter daar zitten we mee in ons maag
daarom de volgende maar, want die wil 't zo
graag

A

is van applaus dat de fanfare verdient, want met
hun 7O jaar rausiok, heeft men ieder tot
vriend

R

is van Rabobank daar kwamen de rovers ook
aan, ze gingen met de buit en lieten de
loketbediende aan de verwarming staan.

B

is de bloemenclub, ze maken mooi en goed werk
en wil je hun bloemen zien, die staan achter de
kerk

S

is van Sint Jan, onze patroonheilige zo hebben
we geleerd, hij wordt door de mensen, maar
vooral door de guld,nog vurig vereerd

C

is van café, die tellen we vier, daar is het gezellig,
bij ene goeie pot bier

T

D

is ons dorp, vroeger was het een stad en komde
nou in Veltefe dan zeggen ze, Oers..dé is 'n gat

is van torens want die zijn er twee, den ene
van de mulder die is voor z’n werk, maar die
is niet zo hoog als den andere die van de kerk

U

E

is van eten dat kunde in Oers ook al hier is een
fritestent net als overal

is van urne, maar die vonden ze niet op halve
mijl of toterfout wel grafheuvels en die zijn al
heel oud

F

is van fietsen, dé wordt hier ook nog veul gedaon
moete ene nieuwe, de fietsenmaker het er nog
zat staon

V

is van voetballen wat ze aan de
Heikantsebaan doen maar ik vraag me af,
wordt het eerste nog ooit kampioen?

G

is het gemeenschapshuis, daar wordt veel
vergaderd en maakt men ook veel. Wa kan het
toch veul veranderen, vruger was het een
school

W

is van worst, de slager hè ze klein en groot
en bij den bakker hebben ze worstebrood

X

die letter wat moeten we daar mee we zullen
hem maar overslaan

Y

is van Yssel maar die is heel wijd, maar op de
Vlut is de Bruggerijt

Z

is van 70 jarig- bestaan van de fanfare, is van
Zeker in een alfabet kunde heel Oers nie
klare, is van Zegen maar die zal de pastoor
wel geven maar wij wensen allen een lang en
gelukkig leven

H

is van huizen, die moesten ze voor de jeugd
gaan bouwen dan hoeven ze niet te vertrekken,
als ze gaan trouwen

I

is van K.I. maar dan andersom, ik weet niet of
dat ook kan maar vraag dat maar aan ene
inseminatieman

J

is van Jong Nederland en dat zijn er een heel stel
maar ginds in de blokhut vermaken ze zich wel

K

is van kerk en als de klok slaat, spoedt ieder ter
kerke met haast, maar het koor zingt er wel
eens ooit naast

L

is van leren, want een school is hier ook
maar het klooster dat eraan stond, dat ging op
in vlammen en rook

K

is van Maria, op Zandoers staat voor haar een
kapel als ge op den brink komt, dan ziede die
wel

N

is van onze vereniging het N. K. V. en daar
zijn wij gelukkig mee, dames geef je op als
lid, dat is een goei idee want hoe meer zielen,
hoe meer vreugd

O

is van orgel, dat de pastoor zo bijeen had
vergaard en toen moest er voor het schilderen
van de kerk worden gespaard

“Samen de dag door”

Deelnemer ‘Samen de dag door’ in het
zonnetje gezet
‘Samen de dag door', loopt zo goed dat coördinator
Ans van Kasteren 19 febr. jl. Mevrouw Mallens in het
zonnetje heeft gezet met een bos bloemen. De
reden hiervoor was dat mevrouw de honderdste
aanvrager was voor ‘Samen de dag door’. Mevrouw
Mallens was blij verrast en stelde het bloemetje zeer
op prijs.
Ans van Kasteren legt uit, “Niet alle honderd
mensen die een aanvraag doen, starten ook met de
dagopvang. We gaan vooraf uitgebreid in gesprek
met iedere geïnteresseerde. We nemen de tijd als
mensen willen weten of ‘Samen de dag door’ een
geschikte dagopvang is. Maar als blijkt dat een
andere activiteit van bijv. de KBO of PVGE een optie
is die nog nooit is uitgeprobeerd, wijzen we eerst
daarop. Als een geïnteresseerde beter tot zijn recht
komt bij AWBZ dagbesteding verwijzen we door.
Voor ruim twee derde bleek de afgelopen jaren dat
‘Samen de dag door’ wel een juiste keus was. En
mevrouw Mallens is er daar eentje van”.
SWOVE en Severinus zijn trots dat dit
samenwerkingsverband zo’n succes is. Ans laat nog
weten, “De locatie op Akkereind heeft nog ruimte
om het aantal dagdelen uit te breiden. De
vrijwilligers zijn ingewerkt en staan daar klaar om
mogelijke deelnemers een ontspannen dagdeel te
bezorgen”.

‘Samen de dag door’ is een laagdrempelige
vraaggestuurde planbare dagopvang waar
kwetsbare ouderen met verschillende beperkingen of
hulpvraag zonder indicatie terecht kunnen. Het
wordt door SWOVE en Severinus georganiseerd. Er
zijn twee locaties: Oerle/Heikant, bij Restaurant De
Berkt en in Zeelst bij Restaurant Akkereind. Voor de
laatste locatie hebben we via het Oranje Fonds een
toezegging gekregen voor een financiële
ondersteuning.
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Bart weer naar Oers
Van Bad Gastein naar Oers.
De terugweg, iets anders dan verwacht! Ruim
een maand geleden is er gebeurd waar ik niet
op gerekend had. Daar ging ik dan... Eerst de
linker vangrail, een tol maken, de rechter
vangrail en toen stond ik plots stil… Zo
ongeveer kwam ik tot stilstand.
Het was
zondagavond 2
februari ruim
een maand
voor mijn
vertrek naar
Nederland. Een
collega van mij
was voor vijf
dagen naar
Nederland en
rond de klok
van 21.00 uur zou ze landen op de luchthaven van
Salzburg. We hadden afgesproken dat ik haar daar
op zou halen. Helaas heb ik de eindbestemming op
één kilometer na niet kunnen halen. Maar wat is er
nu eigenlijk gebeurd!?
De avond was
regenachtig,
temperaturen
waren rond het
vriespunt op het
moment dat ik
vanuit Bad
Gastein naar
Salzburg reed. De
hele weg heeft het
geregend en met
deze
temperaturen was dat dus rustig rijden en goed
opletten. De reis verliep prima. Ik nam op de A10 bij
Salzburg de afslag naar de A1 Wien/Flughafen
Salzburg. De afslag maakt een buiging naar rechts
waardoor ik al vaart moest minderen. Bij het
invoegen op de A1 kon ik niet echt snelheid
verhogen omdat de eerste afslag al voor het
vliegveld is (aangegeven met een bord over duizend
meter). Ik reed ongeveer honderd kilometer per uur.
Op het moment dat ik de uitvoegstrook inzicht krijg
laat ik de auto uitrollen en begin langzaam met
remmen (zoals het moet volgens de rij instructeur).
Het zicht voor me was een nat wegdek en de
temperaturen waren nog steeds rond het vriespunt.
Wat er precies gebeurd is weet ik niet meer exact.
Ik verwacht dat het wegdek glad was waardoor de
auto z’n grip verliest met een glij effect als gevolg.
Ik probeerde nog te corrigeren waar mogelijk maar
het had geen zin meer. Als je gaat glijden dan ga je
glijden. En daar ging ik… Ik klap met de linker
achterkant tegen de vangrail en vervolgens schuif ik
verder naar de rechter vangrail. Daar kwam ik tot
stilstand. De klap was naar mijn mening niet hard
geweest! Ik sta midden op de weg, dus ik probeerde
de auto te starten om de auto direct van de weg te
rijden. En daar sta je dan…
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Een Oostenrijkse meneer stopte meteen en belde
voor mij de politie. De politie was er vrij snel, zij
maakte een rapport en overhandigden dat aan mij.
De sleepwagen werd gebeld en we werden naar de
eerste Ford garage gesleept (Salzburg Süd).
Inmiddels was mijn collega naar mij toe komen
lopen (het was goed vijf minuten lopen vanaf het
vliegveld). Aangekomen bij de garage was deze
natuurlijk op zondagavond gesloten. Bellen met de
Ford Service, de autoverzekering, de reisverzekering
en de ANWB leverde ons geen vervangend vervoer
op. De antwoorden waren: “Het is schade en daar
valt geen vervangend vervoer onder, alleen bij pech
onderweg”, “Vervangend vervoer zit in je
verzekering als je terug naar Nederland zou rijden”,
“Misschien kan je reisverzekering helpen maar het is
zondagavond dus of je nog ergens een auto kunt
huren is nog even de vraag”. Uiteindelijk na veel
gebel en geregel namen we de taxi naar Bad
Gastein. Een rit van ongeveer honderd kilometer.
Onderweg kreeg ik van pap een bericht dat de
kosten van de taxi in ieder geval onder de
reisverzekering vallen, ‘pfff dat is een opluchting’.
Aangekomen bij het hotel bel ik nog even met het
thuisfront en ik ga slapen. Morgen is een nieuwe dag
en dan zien we wel verder. Ik ben zelf niet gewond
en die auto is maar een auto met een allrisk
verzekering. ‘Het komt goed.’
Na een paar dagen had de garage in Salzburg een
schadebedrag geschat, maar daar had ik mijn
twijfels over. Ik had via twee manieren van dezelfde
garage een bedrag gehoord en daar zat nogal een
verschil in. De verzekering had daarom besloten om
mijn auto terug te halen naar Nederland. Met
transport ging mijn auto richting Nederland. In de
laatste week van februari was mijn auto in
Nederland. In diezelfde week maakte een inspecteur
de schade op. De conclusie: mijn auto is totall loss
en kan dus niet meer gemaakt worden. Vanuit
Nederland regelt pap het een en ander. De
winterbanden moesten er nog af, helaas moesten
mijn mooie velgen er wel op blijven zitten (aldus de
verzekering). Mijn spullen moesten nog uit de auto,
etc. Dag dag dat was mijn auto! Maar aan de andere
kant heb ik de komende maanden geen auto nodig
en dan zou die toch maar in Nederland staan te
wachten tot die weer mee naar Frankrijk mag. Het is
jammer want het was wel MIJN auto, maar het is
niet anders en hier zullen we het mee moeten doen.

Een kleine slip kan dus voor een grote schade
zorgen! Gelukkig had de verzekering voor mij
vervangend vervoer geregeld voor de terugweg naar
Nederland op 8 maart.
Maar wat is er verder deze maand gebeurd!?

was natuurlijk hoogseizoen. We hebben veel gasten
ontvangen en hen een
goed verblijf proberen te
geven. Soms lukt dat
prima en soms is dat wat
moeilijker, waarom? Geen
idee, zo is het nu
eenmaal. Tussen de
drukke ochtenden en
avonden zijn er een paar
uurtjes van vrije tijd. Veel
gasten verwachten dat wij
ook elke dag gaan skiën
en de berg op zijn, maar
dat is niet zo. Ik ga best
nog regelmatig skiën en
met dit weer is het
natuurlijk echt geweldig
op de pistes. Maar soms
heb je ook even je rust
nodig of ga ik weer
fitnessen en lekker op mijn gemak naar de sauna,
vind ik niet heel erg vervelend hoor. Wandelen
behoort ook nog steeds tot de mogelijkheden.
Nu heb ik even twee weken vakantie in Nederland.
Het Oostenrijks avontuur zit er alweer op! Tijd om
naar een volgend avontuur te gaan. Waarschijnlijk
wordt mijn volgend ‘KoersvanOers-verhaal’
geschreven vanuit de andere kant van de wereld.
Ben je benieuwd hoe het mij daar vergaat. Volg mij
dan op: bartvanderzeeblog.wordpress.com of lees
het vervolg in de volgende Koers van Oers.

Sneeuw, zon, storm, winter, voorjaar of toch wel
winter!?!? “In wat voor wereld leven we op dit
moment!?” Dat was de vraag in de eerste helft van
februari. Als ik op de kalender kijk dan is het winter,
maar als ik naar buiten kijk lijkt het wel voorjaar. De
eerste helft van februari zijn de temperaturen
uiteenlopend van dubbele cijfers boven nul naar
cijfers onder het vriespunt. We weten dan ook niet
zo goed welke voorspellingen nou eigenlijk kloppen.
“Het gaat sneeuwen” dat is wat we altijd horen en
lezen. Maar, half februari lijkt het dan eindelijk weer
een beetje winter in Bad Gastein te worden. Er is
een behoorlijk pak sneeuw gevallen en de pistes
zien weer wit. Laten we nu maar hopen dat de wind
weg blijft en de temperaturen rond het vriespunt
blijven. De gasten zullen daar ook erg tevreden mee
zijn. En het blijkt waar te zijn. De temperaturen zijn
laag gebleven in de tweede helft van februari, dat
resulteert in goede sneeuw op de pistes. De laatste
week van februari is het zelfs elke dag ‘kaiserwetter’
geweest. De gasten van die week hadden, qua weer,
een topweek. Pistes waren goed en de hemel was
heel de week blauw. In het kort kunnen we zeggen
dat kaiserwetter vertaald kan worden als blauwe
lucht, geen of nauwelijks bewolking en vol zon. Dit
kunnen we vervolgens weer vertalen naar ontbijten
buiten in de zon (dat kunnen we al heel de week
doen), warme temperateren in de zon en geweldig
mooie plaatjes op de pistes.
De laatste vijf weken in Oostenrijk waren druk, het
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OERSRONG op reis

uitdagender worden .... en dat heeft er toe geleid
dat de Oersprong op vrijdag 30 mei 2014 zal
vertrekken voor een muzikale trip naar Luxemburg!

Leerlingenorkest ‘Oersprong’ op reis
Natuurlijk zien we ze allemaal wel eens lopen.
De harmonie van Oerle genaamd St. Cecilia,
met de Carnaval, tijdens de intocht van
Sinterklaas of als er ergens een jubileum te
vieren is waar men een leuk stukske muziek
kan waarderen. Met Pinksteren in de bossen op
Zandoers en soms als je door de weeks goed
oplet zie je ze ook wel eens lopen of fietsen
zonder uniform.
Repetitiedag
Behoorlijk incognito maar altijd herkenbaar aan een
zwarte rugzak met daarop het logo en de naam van
harmonie St. Cecilia. Het is vooral op dinsdag dat dit
straatbeeld waargenomen kan worden. Velen uit
Oerle weten dat deze dinsdag de repetitie avond is.
De avond waar de basis gelegd wordt waar de
muzikale vaardigheden sterker onder de loep
genomen wordt.
De oplettende wandelaar zal zich ooit wel eens
afgevraagd hebben of 19.00 uur repeteren niet erg
vroeg is. Maar ook om 20.00 uur komen er
muzikanten binnen die hun kennis gaan vergroten.
Oersprong
Wat menigeen niet altijd in de gaten heeft is dat de
leden die we in uniform op straat of elders tegen
komen al een behoorlijke muzikale achtergrond
hebben. St. Cecilia heeft echter ook de beschikking
over een behoorlijk goed leerlingen orkest, in de
volksmond hebben ze het ooit de Oersprong
genoemd. De naam zegt al genoeg. Dit orkest
bestaat voornamelijk uit leden die nog op de
muziekschool les krijgen en op dinsdag getraind
worden om samen met anderen muziek te maken.
Deze leerlingen worden gesteund door verschillende
muzikanten die het klappen van de zweep inmiddels
kennen en dit alles wordt op dinsdagavond om
19.00 uur gedirigeerd door Willy Schmitz.
Gevarieerd gezelschap
De leeftijd van de leerlingen is zeer divers. De
Oersprong heeft leerlingen van 10 jaar oud maar
ook een aantal muzikanten die de jeugdjaren al
enige tijd achter zich hebben gelaten. Dit gegeven
was de aanleiding tot een idee wat een jaar of twee
geleden ontstond. De ‘jeugd’ gaat om de twee jaar
een weekend op kamp, maar de ‘oude garde’’ is
daar niet meer voor te porren. Samen muziek
maken wordt echter wel leuker als men elkaar ook
wat beter leert kennen. Een combinatie was snel
gevonden: een weekend samen weg en dan met z’n
allen muziek maken. Maar het geheel moest nóg
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Internationaal
Voor vele leerling-muzikanten is dit de eerste
buitenlandse concerttrip die ze meemaken. Op die
30e mei zal er meteen laat in de middag een concert
gegeven worden in de stad Luxemburg op het Place
d’Armes. Vervolgens overnachten de muzikanten in
Diekirch en op zaterdagavond zal de Oersprong
optreden in Ehlerange - als we toch gaan dan
doorkruisen we meteen heel Luxemburg maar. Deze
trip zal er zeker toe bijdragen dat zowel de
muzikaliteit
als de
collegialiteit
tussen de
deelnemers
van de
Oersprong op
een vooral
plezierige
manier
worden
vergroot. Het
is daarom
ook zeer
verheugend
dat de animo
onder de leden van het leerlingenorkest zeer groot
is. Het wordt een prachtige uitdaging: het
programma ziet er goed uit en, wat belangrijker is,
iedereen heeft er hartstikke zin in!

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

Mocht u dus voortaan op dinsdagavond aan het
wandelen zijn in Oers en wat jonge en ook wat
oudere mensen met een zwarte rugzak tegenkomen,
dan weet ik zeker dat u van nu af aan zult denken:
”Hé, dat zijn leden van de Oersprong en die gaan
binnenkort het Groot Hertogdom Luxemburg
betoveren met twee fantastische concerten!”

Uitslag Carnavalsoptocht
Uitslag gecombineerde optocht Oerle,
zaterdag 1 maart 2014
Individueel t/m 4 jaar.
1.
Ridder met gehaakte helm
2.
Brandweerman met witte helm
3.
Chinees meisje met lang haar
Individueel 5 t/m 8 jaar.
1.
Bakkertje
2.
Lieveheersbeestje geschminkt
Individueel 9 t/m 12 jaar.
1.
Schumacher
2.
Engel
3.
Koe
Groepen en wagens kinderen.
1.
We maken de optocht langer
2.
We vissen achter het net
3.
Candy girls
4.
Spektakel
Groepen en wagens volwassenen.
1.
Bijen
2.
Roze buurt
3.
Langdradig
Wisselbeker: Dorpscentrum d’Ouw School

Jan van de Waerden

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)

Leden gezamenlijk in touw om de vele
aktiviteiten van de Harmonie te bekostigen.

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)

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Oersmakelijk

Omdat Marc van Soerland verlaat is met zijn recept,
komt het deze keer van Milja de Jong.
Pittige mosselen met
tomaat en rode
pepertjes

Ingrediënten
(voor 4 personen)
2 kilo verse mosselen
2 rode pepertjes
8 tomaten
4 teentjes knoflook (mag
ook meer!)
4 sjalotjes
200 ml droge witte wijn
4 eetlepels gehakte peterselie
4 eetlepels zonnebloemolie

Bereidingswijze

- Maak de mosselen schoon onder stromend water

-

en gooi de exemplaren die na tikken op het
aanrecht niet sluiten, weg. Laat even uitlekken in
een vergiet en zet alles opzij tot gebruik.
Snijd de pepertjes door de lengte open, verwijder
de zaadlijst, was de helften en snijd in dunne
reepjes. Zet opzij tot gebruik.
Was de tomaten, snij ze in blokjes en zet opzij tot
gebruik.
Pel de sjalotjes en de knoflook. Snipper de
sjalotjes en doe de knoflook in een knoflookpers.
Verhit de zonnebloemolie in een grote (mossel)
pan en fruit de sjalotjes, de knoflook die boven de
pan geperst wordt en de gesneden peperjes
zachtjes gedurende ongeveer 10 minuten.

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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- Schep dan de gehakte tomaten er door en laat
alles nogmaals 10 minuten zachtjes pruttelen.

- Doe dan de mosselen en de witte wijn bij het

tomatenmengsel in de pan en laat met deksel op
de pan ongeveer 5 minuten stomen. Schud
regelmatig en haal van het vuur als de mosselen
geopend zijn.
- Strooi de gehakte peterselie er over en serveer
met een (eigengemaakte) knoflooksaus en vers
bruin stokbrood.
Dit is het favoriete recept van mijn jongste spruit
Siegert. Zijn beide zussen houden helemaal niet van
mosselen dus de mosselpan komt slechts een paar
keer jaar op tafel.
Maar zodra hij weet dat ‘de meiden’ niet thuis eten,
vraagt ‘ie of ik mosselen wil maken – en als het
even kan doe ik dat dan natuurlijk ook!
Hopelijk kunnen we de volgende keer het
recept van Marc van Soerland plaatsen.

Nieuwe Oerse Partij
As we speak – aflevering VIDO
Met de carnaval is in Oers een nieuwe politieke
groepering opgericht, namelijk VIDO. De
initiatiefnemers hadden al wel een naam, maar de
betekenis van de letters VIDO werd aan de fantasie
van de Oerse carnavalsvierders overgelaten. Dat
vonden de oprichters wel zo democratisch.
Enkele suggesties tijdens de eerste uren waren:
voor intelligente daadkrachtige ondernemers
vrienden in de optocht
veldhoven is dus oers
vergunning in Dorpscentrum Oerle

-

Naarmate de avond vorderde, werd men steeds
enthousiaster en creatiever, en kwamen de volgende
namen naar voren
(waarbij langzaam naar een climax werd
toegewerkt):
- vast iets duns ongetwijfeld
- voor iedereen dan ober
- vat ik de overbuurvrouw
- verrukkelijk is dat orgasme
Op 19 maart a.s. kunt u op de VIDO stemmen
(lijst 8). Eric zal dan als lijsttrekker fungeren, en
Aad en Wim zijn de lijstduwers.

In de aanloop naar de verkiezingen is het
partijbestuur – samen met hun dames –
onverdroten bezig geweest met het voltooien van
het partijprogramma. Zo hebben zij zich o.a. op de
Posbank bij Arnhem teruggetrokken waar zij onder
het genot van de nodige Chouffes en wijntjes veel
zinvolle zaken op papier hebben gezet.
Ook werden enkele partijliederen ontwikkeld, die
bedleys worden genoemd. Zij ontlenen hun naam
aan de kruising tussen een ballad en een medley.
Kenmerkend aan deze bedleys is het Feit
(hoofdletter laten staan Ine) dat de letter X niet
wordt gebruikt. Zo werd er gezongen over de
classon van Tessel, onder begeleiding van een
sassofoon. Ook werden enkele nieuwe woorden aan
het Nederlands toegevoegd, waaronder de
woonwager en de mènkop.
Vol vertrouwen wordt uitgekeken naar een mooie en
zonnige verkiezingsdag op 19 maart. Hopelijk is er
een grote opkomst want daar spint de VIDO garen
bij, als we de polls van Maurice de Kat mogen
geloven. Tot slot nog een welgemeend advies:
Vraag Iedereen Dan Ook om te komen stemmen
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Crypto Oers, puzzel 6

Prijswinnaar Crypto
Allereerste prijswinnaar Crypto Oers bekend!
Na 5 maanden puzzelen is de eerste
prijswinnaar uit alle goede inzenders geloot:
Tonnie Antonis van harte gefeliciteerd!

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 5 was:
1. Bob
2. Halfmijl
3. Vlerken
4. Hazenberg
5. KI
6. Leemans
7. Das
8. Platanenlaan
Familienaam: Bleekman
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Sjaan van Beers, Tonnie Antonis, Ria Verbaant,
Jo ten Have, Zus Sanders, Mieke van Campen,
Annie Stemerdink, Selma van Balen, Annie Eliéns en
Lia Das.

1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Zaterdagochtend
8 maart jl. heeft de
redactie van de Koers
een tegoedbon van de
Oerse Molenbakker
uitgereikt aan de blij
verraste Tonnie Antonis.
De afgelopen 5 Crypto’s
is van iedere juiste
oplossing de naam van
de inzender in ‘de hoge
hoed’ gegaan. Tonnie
heeft van alle Crypto’s
Oers steeds de juiste
oplossing ingestuurd
dus zijn naam kwam
5 keer voor. Dit gold
ook voor een aantal
andere trouwe puzzelaars waarvan er één wellicht
na de volgende 5 Oerse puzzels als prijswinnaar uit
de hoed te voorschijn komt!
Tonnie, geniet van de prijs en blijf vooral goede
oplossingen insturen!

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

Eigendom van een vrouw of van Gidi (3,4)
Met een affeseerplenkske door deze straat (5)
Brengen zij het geluid van een paart voort? (2,9)
Het was een café en het is een boom (2,5)
Vaart Carla wel met de Dorpsvereniging? (9)
Verontrust de Koers rondgebracht (7)
De zonen van de koning en een wethouder (7)

Competitie BIO 1 & 2

BIO bedankt Oerle

2e Helft veldcompetitie BIO 1 en 2
De wedstrijden zijn op zondag

Wedstrijd

Sportpark

Op 14 februari was het weer zover: Valentijnsdag!
En wat is een Valentijnsdag in Oerle zonder de
heerlijke valentijnsharten die worden rondgebracht
door de jeugd van BIO!

Klasse

Datum

D-1C

23 mrt Odisco 1 13.00u BIO 1

Sportpark
d’n Ekkerzicht
St-Oedenrode

D-res.
1A

23 mrt ZIGO 2 10.30u BIO 2

D’n Haaikant
Tilburg

D-1C

30 mrt BIO 1 12.15u Klimop (K) 1

De Heikant

D-res.
1A

30 mrt
BIO 2 - VVO 2
10.30u

De Heikant

Het weer was deze keer prima gelukkig, op een
enkel buitje na. En ook dit jaar ging de verkoop
weer prima.
Dit alles heeft weer gezorgd voor een mooie
opbrengst voor BIO, zodat we weer heel wat leuke
activiteiten kunnen gaan doen met onze meiden!

D-1C

06 apr
BIO 1 - Alico 1
12.15u

De Heikant

Lieve mensen van Oerle: superbedankt voor het
steunen van onze actie! Tot volgend jaar!

D-res.
1A

06 apr BIO 2 10.30u Corridor 3

De Heikant

D-1C

13 apr
Geko 1 - BIO 1 St Michielsgestel
13.00u

D-res.
1A

13 apr Rosolo 4 10.45u BIO 2

Sportpark
Den Hoek Reusel

D-1C

20 apr BIO 1 12.15u Celeritas (S) 1

De Heikant

D-res.
1A

20 apr BIO 2 10.30u Bladella 3

De Heikant

D-res.
1A

11 mei
Droevendaal
Altior 3 - BIO 2
11.30u
Heeswijk-Dinther

D-1C

11 mei DOS (A) 1 10.30u BIO 1

De Heikamp
Heusden

D-1C

18 mei BIO 1 12.15u Korloo 1

De Heikant

D-res.
1A

18 mei BIO 2 - De
10.30u Korfrakkers 4

De Heikant

Woensdag 12 februari heeft de oudste jeugd ervoor
gezorgd dat de koeken, geleverd door Bakkerij
Moeskops, keurig werden ingepakt met een gezellig
kaartje eraan.
Op donderdag 13 februari verzamelden BIO-meiden,
zowel jeugd als senior, zich bij d’Ouw School om de
koeken in Oerle te verkopen.

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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Het interview

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Tapas eten bij Alegria
In drie maanden tijd heeft het interieur van het
voormalige café De Linde een ware
metamorfose ondergaan. De noeste arbeid van
Patrick van den Baar (44) uit Son toverde het
oude café om in een Mediterraans
tapasrestaurant. Op 21 maart opent Alegria
café restaurant zijn deuren.
Door Ad Adriaans
Op 14-jarige leeftijd verkocht Patrick al ijsjes bij het
openluchtbad van de Tongelreep. De ijsverkoop
vormde de opmaat van een jarenlange carrière in de
horeca. Hoewel opgeleid aan het CIOS werkte
Patrick door blessureleed nooit als sportleider.
Hij vervulde zijn dienstplicht bij de marine en werkte
vervolgens enkele jaren in Lloret de Mar als
barkeeper en discjockey in een bar. Meer horecaervaring deed hij op bij café restaurant De Wildeman
in Eindhoven en bij restaurant Alegria in het
Belgische Ophoven. De tapaskeuken maakte Patrick
zich eigen bij het Spaanse restaurant La Palmera in
Eindhoven. “Daar heb ik het koken geleerd.
Vervolgens heb ik er mijn eigen draai aan gegeven.”

Papegaaienpark
Hoewel woonachtig in Son kent Patrick Oerle al
langer. Jarenlang was hij een van de vele
vrijwilligers van het papegaaienpark. Hij hield er zich
onder meer bezig met de beveiliging van het park.
Medio vorig jaar kwam café De Linde op zijn pad.
“In augustus was ik in de businessclub van PSV
waar dit pand ter sprake kwam. Ik ben gaan kijken
naar de locatie en de mogelijkheden.
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Al snel had ik in de gaten wat ik hier zou willen gaan
doen. Ik maakte twee schetsen van hoe ik het zou
gaan inrichten. Daaraan heb ik mij steeds
vastgehouden.”
Steigerhout
Gedurende drie maanden stak hij de handen stevig
uit de mouwen. Zelfs met de kerstdagen en op
nieuwjaarsdag konden passanten hem aan het werk
zien. “Ik ben begonnen met het in tweeën zagen van
de bar. De helft van de bar en één van de twee
biljarttafels zijn nog de enige overblijfselen uit het
oude interieur. Het pand was voorzien van enkel
glas en werd verwarmd met enkele gaskacheltjes.
Ik heb er centrale verwarming in laten leggen en het
enkel glas laten vervangen door thermopane
beglazing. De buitenmuren zijn extra geïsoleerd en
alle wanden heb ik betimmerd met steigerhout.
Vervolgens heb ik banken getimmerd zoals je die
veel ziet in Zuid-Europa. Mijn moeder heeft de rode
bekleding gemaakt. De nieuwe verlichting maakt de
Mediterrane sfeer compleet.”
Waarom tapas?
“Als je in de omgeving rondkijkt, dan is er veel van
hetzelfde. Menukaarten lijken veel op elkaar. Zelf
hou ik van het bourgondische. Als ik met meerdere
mensen aan tafel zit, pik ik graag iets van de borden
van mijn disgenoten. Dan is het leuk als je een tafel
hebt die vol staat met hapjes. Bij tapas ben je met
z’n allen anderhalf tot twee uur gezellig aan het
eten.”

Waar komt de naam Alegria vandaan?
“Alegria is Spaans voor vrolijkheid, blijdschap. Dat
wil ik hier ook uitdragen, met het personeel en het
interieur. De uitspanning heeft de naam Alegria café
restaurant. De meeste horecagelegenheden
beginnen de naam met café of restaurant. Om me te
onderscheiden draai ik het om. Na het eten kunnen
de gasten hier nog gezellig naborrelen waardoor ze
een compleet avondje uit zijn. Een bijkomend
voordeel is dat ik ook dj ben, ik kan zelf zorgen voor
de muziek.”
Wat staat er op de kaart?
“Op de kaart tref je Spaanse gerechten aan als
serranoham, gamba’s en pinchos. Maar ook hapjes
uit Italië, Kroatië, Griekenland, Frankrijk en Turkije.
Ook vegetarisch en gerechtjes met zalmforel. In het
restaurant in België serveerde ik ook spareribs.
Daar kwamen de mensen van heinde en verre op af.
Dat succesnummer komt hier ook weer op de kaart.
Verder wil ik zoveel mogelijk met verse groenten
werken.”

Concert Chant’Oers

Concert Chant’Oers met Zanggroep Le Noci
Op zaterdag 29 maart geeft Chant’Oers een concert
met Zanggroep Le Noci uit Hapert.
Naast bekend repertoire, zal Chant’Oers ook enkele
gloednieuwe nummers voor het eerst uitvoeren.
Samen met Le Noci wordt het een zeer gevarieerd
programma.
Het concert vindt plaats in Zaal Friends, Dorpstraat
17A, in Veldhoven. Dat is tegenover de kerk. Het
begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Ook darters kunnen in Alegria terecht. Patrick heeft
maar liefst vier officiële wedstrijdbanen aangelegd.
Belangstellende teams kunnen zich nog aanmelden.
Als herinnering aan zijn tijd met Tonnie van Meegen
op het papegaaienpark hangt er een opgezette
papegaai aan de wand en maakt een papegaai deel
uit van het logo van Alegria.

Vanaf 21 maart opent Alegria café restaurant de
deuren. In de zomerperiode kan men er terecht van
dinsdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur. Als de
‘r’ in de maand is vanaf 16.00 uur. Er zijn 34
zitplaatsen beschikbaar. In de zomermaanden kan
men ook terecht op het buitenterras aan de voor- en
achterzijde van de horecagelegenheid.
Alegria cafè-restaurant.
Oude Kerkstraat 58
www.alegria-veldhoven.nl
e-mail: info@alegria-veldhoven.nl
( 040-7370145
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Cursus voor a.s. brugklassers

Zwerfvuilactie basisschool
Zwerfvuilactie St. Jan Baptist
Wie raadt de hoogte van de afvalberg?

Cursus ‘Plezier op school’
voor aanstaande brugklassers
Kinderen die veel gepest worden of problemen
hebben in het omgaan met andere kinderen,
zien er vaak tegenop om naar het voortgezet
onderwijs te gaan. Om deze kinderen te helpen
bij het maken van een nieuwe start organiseert
de GGD Brabant- Zuidoost ook dit jaar weer de
tweedaagse zomercursus Plezier op school. De
cursus vindt plaats in de laatste week van de
zomervakantie, vlak voordat de kinderen naar
de nieuwe school gaan. De GGD werkt hierin
samen met GGZ Oost Brabant, GGZ Eindhoven,
OCGH Advies en Welzijn Eindhoven.
Voor wie?
Plezier op school is bedoeld voor kinderen die op de
basisschool gepest worden, of die problemen hebben
in het omgaan met andere kinderen. Deze kinderen
zien vaak erg op tegen de overgang naar het
voortgezet onderwijs.
Plezier op school helpt aanstaande brugklassers om
met meer plezier en zelfvertrouwen naar het
voortgezet onderwijs te gaan. In de cursus ervaren
de kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen
met dit soort problemen. Op speelse wijze leren ze
bijvoorbeeld hoe ze contact kunnen leggen met
andere kinderen, maar ook hoe ze kunnen opkomen
voor zichzelf en hoe ze om kunnen gaan met plagen
of pesten.
Wanneer?
Plezier op school wordt gegeven in de laatste week
van de zomervakantie (vanaf 18 augustus) en duurt
twee dagen. Om ieder kind voldoende aandacht te
geven, kunnen maximaal 10 kinderen per groep
deelnemen.
Informatie en aanmelding
De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en
Gezin en voert de cursus uit voor een aantal
gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Daarom
kunnen niet alle kinderen deelnemen aan de
zomercursus. Wilt u weten of uw kind mee kan doen
of wilt u meer weten over de cursus, neem dan
contact op met de GGD Brabant-Zuidoost via mail;
mijnkindendeggd@ggdbzo.nl of via ( 088 0031100
GGD Brabant- Zuidoost: partner Centrum voor
Jeugd en Gezin
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Vrijdag 28 maart komen alle leerlingen
van basisschool St. Jan Baptist in Oerle
in actie om hun dorp en speelomgeving
weer schoon te maken. Ouders,
grootouders, dorpsgenoten, iedereen
mag meedoen om de berg zwerfafval
zo hoog mogelijk te maken.
Deelnemers mogen van te voren raden
hoe hoog de berg met zwerfafval gaat
worden. De winnaar wordt beloond
met een mooie prijs.
De opruimactie begint vrijdagochtend om 10.45 uur
en duurt tot 11.30 uur. Iedereen is welkom om mee
te helpen maar we verzoeken u zich vooraf even aan
te melden via sintjanbaptist@veldvest.nl.
De opruimactie is een initiatief van DorpsVereniging
Oerle, de Gemeente Veldhoven, Stimulans en
Basisschool St. Jan Baptist. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met mevrouw M. Veenvliet
van Basisschool St. Jan Baptist, Oude Kerkstraat 27,
5507 LA Veldhoven. Tel.: 040-2051303

Timmer- en Mont agebedrijf

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

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, of bij een van de redactieleden.
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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Glitter & GlamOers
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
achterzijde van 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
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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 Koersedities 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

Inschrijfformulier BIO

BIO-GEZELLIGHEIDSTOERNOOI
ZONDAG 25 MEI 2014
VRAAG VRIENDEN, FAMILIE OF BUREN EN DOE
GEZELLIG MEE!
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
De volgende personen schrijven zich in voor
het gezelligheidstoernooi van 25 mei 2014
DAMES

HEREN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een van de toppers tijdens het
RaboNederpop2014 spektakel op
11,12 en 13 april is het lied Papa van
Stef Bos. Een prachtig lied waarin hij
zingt over zichzelf en zijn vader. Een
mooi en gevoelig lied, wat bij iedereen
wel herinneringen oproept.
We willen dit lied een heel speciaal tintje geven en
opdragen aan alle vaders uit Oerle en Wintelre.
Tijdens het nummer worden op een groot scherm
zoveel mogelijk foto’s vertoond van de zonen met
hun vaders. En daar hebben we uw hulp bij nodig!
We zijn op zoek naar allerhande foto’s met daarop
een zoon met zijn vader. Wij willen u vragen in
albums, schoendozen of waar dan ook op zoek te
gaan naar deze foto’s. Dat mogen hele recente
foto’s zijn, maar zeker ook kiekjes van de laatste
100 jaar! Vaders en zonen, in alle leeftijden, door de
jaren heen. Dat moet ongetwijfeld een mooie
collectie opleveren.
Bij voorkeur ontvangen we de foto’s digitaal per
email op secretariaat@nederpop2014.nl . Mocht dat
niet lukken, stuur dan een kort berichtje naar het
emailadres en we passen er een mouw aan.
Laten we er samen een mooi eerbetoon van maken!
Alvast bedankt voor uw bijdrage,
Organisatie RaboNederpop2014

CONTACTADRES:
naam:

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

e-mailadres:

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

tel.:

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

NAAM TEAM:

Vader-zoon foto’s gevraagd

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

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

Dit inschrijfformulier graag voor 15 mei inleveren bij
Frans Loots, Oude Kerkstraat 36 in Oerle of bij
Sandra Verkuijlen, De Twijnder 101 in Veldhoven.
Inschrijven kan ook digitaal via: www.biokorfbal.nl
De contactpersoon krijgt via de mail nog nadere
informatie over het toernooi.
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Schoolnieuws
Elke maand hebben we het
schoolnieuws. Hiermee zetten
we elke keer 2 of 3 klassen
van de basisschool een beetje
in het zonnetje.
Dit keer is het een bijdrage in het algemeen
van groep 3-4

Van links naar rechts; tekening Joran,
tekst Marit, tekst Quint

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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Uitslag kleur/knutselplaat van februari 2014;
“Mickey Mouse familie”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Bjorn Snelders
Leeftijd: 8 jaar
Hij woont: op Nieuwe Kerkstraat 15
Papa en mama heten: Marc & Marlène
Broertjes of zusjes: zusje van 5, Birgit
Huisdieren/dieren: Hond Rakker
Sport: volleybal en muziek (Hoorn spelen)
Wat wil je later worden: schrijver
Na een heftig carnaval in Oerle begint gelukkig de
carnavalsvakantie (voorjaarsvakantie) en kan
iedereen nog even een paar dagen bijkomen. Ook
bij de familie Snelders is dat het geval. Gelukkig is
Bjorn Snelders goed wakker en geeft uitgeslapen
antwoorden op de interviewvragen die ik stel.
Naast het interview en het ontvangen van de prijs is
vandaag ook “mama Snelders, Marlène” jarig. Dit
alles maakt vandaag wel tot een zeer leuke dag, een
dag die Bjorn graag elk jaar over zou willen doen.
Maar Bjorn, dan wel onthouden dat de verjaardag
van je moeder vandaag is… op 6 maart dus.
In welke klas zit Bjorn?
Bjorn zit in groep 5 van de combinatieklas 5 en 6. In
deze groep zitten totaal 27 kinderen en ze hebben
les van juf Rachel en juf Ans. Bjorn gaat vooral om
met Marieke, Marit, Carmen en Willemijn en
vermaakt zich goed in de klas. Als hij klaar is met
zijn schoolwerk helpt hij graag de andere kinderen.
Carnaval zeer geslaagd
Bjorn heeft een zeer goede
Carnaval gehad. Op zaterdag
heeft hij, buiten mededinging
meegelopen met de optocht
in Oers. Dit jaar was hij een
keer niet verkleed als piraat,
omdat zijn jas toch wel erg
warm was om in te spelen.
In plaats daarvan had hij een wit T-shirt aan met
een glitter stropdas eraan genaaid, en op zijn rug 2
plakvoeten. Op zondag zijn ze bij de optocht in
Veldhoven gaan kijken en Bjorn vond vooral de
laatste wagen zeer mooi omdat hier een
confettispuit op stond en Bjorn vond dit heel
grappig. Ook met volleybal (Bjorn zit onder
volleybal, bij NUVOC, Veldhoven) heeft Bjorn een
carnavalscompetitie gehad. Hij speelde in het team
BAMI die bestond uit 4 spelers, met soms 1 reserve.
Er werden partijtjes van twee keer 7 minuten
gespeeld en er werd vooral om “De EER” gespeeld.
Naast het team BAMI was er ook een team dat NASI
heette en FRIKANDEL . Zou het team PATAT ook
aanwezig zijn geweest?
Zondag en maandag is Bjorn met zijn papa en
mama naar “d’ Ouw School” geweest. Ze zijn daar
gaan lunchen en er stond ook een springkussen. En
Bjorn is HEEL LANG op het springkussen geweest.
Aangezien het niet heel druk was, hadden Bjorn,

Birgit, Marit, Nynke en Sanne Tholen en Megan het
springkussen voor hen alleen. (okè, over het woord
niet druk, valt te discussiëren!?). Op een gegeven
moment wilden paps (Marc) en mams (Marlène) wel
naar huis en wilden Bjorn en Birgit nog niet mee.
Maar wanneer ze nog langer zouden blijven, dan zou
Bjorn zijn vader en moeder wel eens zelf naar huis
moeten dragen, in plaats van andersom.
Muziek en Muziekuitvoeringen
Bjorn speelt Hoorn, inmiddels één jaar. Een hoorn is
een blaas-instrument, een koperblazer dat gebruikt
wordt in ensembles, orkesten of als solistisch
muziek-instrument. Vroeger werd er van de Hoorn
bij de jacht gebruik gemaakt. Hoorns werden ook
gebruikt om signalen door te geven, zoals de
posthoorn, signaalhoorn. Bjorn oefent bij de
muziekschool Art4U, via Harmonie St. Cecilia. Dat
betekent dat Bjorn, wanneer hij voldoende goed de
Hoorn beheerst, hij bij St. Cecilia gaat spelen. Toen
hij zijn AMV 1 (algemene Muzikale vorming)
opleiding zowat had behaald, heeft Bjorn
verschillende instumenten tijdens de open dag van
de muziekschool geprobeerd. Dwarsfluit kwam als
eerste in aanmerking, omdat hij dat in het begin
altijd wilde gaan spelen. Maar, na een proefles op de
hoorn was hij van gedachten veranderd. Daar kwam
bij dat hij hoorn makkelijker blazen vond. Ook heeft
Bjorn al verschillende optredens
gedaan, op school tijdens
Sinterklaas en carnaval. Maar ook
tijdens “het Pompoenen plezier”
te Oerle heeft Bjorn
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buiten op straat gespeeld. Stoer hoor!! Ook speelt
hij nog met zijn AMV groepje wel eens samen, wat
erg leuk is, aangezien iedereen een ander instument
bespeelt.
Al eerder de kleurwedstrijd gewonnen
Toen Bjorn 4 was (juli 2010) had Bjorn al eens
eerder de kleurwedstrijd gewonnen, van de Koers
van Oers. De kleurplaat van destijds heette: “Lekker
vakantie vieren” en dat kan Bjorn zeker wel. De
familie komt al enkele jaren in Drenthe, waar ze dan
een huisje huren in een vakantiepark. Mama heeft
van de verschillende jaren een fotoboek gemaakt.
Bjorn houdt van knutselen en kleuren en dat valt
ook aan de kleurplaat te zien. De tekening is op een
mooi gekleurd vel geplakt en er zijn mooie
“edelstenen’ omheen geplakt. Ook houdt Bjorn van
natuurtekeningen. Hij houdt ook veel van dieren en
de natuur.

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

Schrijver worden?
Bjorn wil wel graag schrijver worden. Dat is niet een
beroep dat je vaak hoort van iemand die 8 jaar is.
Inmiddels is hij al begonnen met een verhalenschrift en heeft al drie verhalen geschreven. De
titels zijn: “Een vos in mensenland”, “Paardje op
pad” en een liefdesverhaal voor...”. Voor wie, mag ik
niet vermelden. Bij de vraag of ze wel
eens op school verhaaltjes moeten
schrijven antwoordde hij: nee!?, maar
soms wel voor het schoolnieuws, dat
dan weer in de Koers komt te staan.
Wat Bjorn nog wel een keer wil doen is
de hoogste berg van de wereld
beklimmen op sneeuwschoenen.
Misschien dat Bjorn daar dan ook maar
een verhaal over moet gaan schrijven.
Ik hou wel van dat soort verhalen.
Tot slot
Bjorn in mama’s ogen: Knuffelkont, zorgzaam, kan
dingen afsteggelen (af en toe een beetje eigenwijs),
maar is soms ook een dromertje. Bjorn weet nog
niet precies wat hij met de prijs gaat doen, maar hij
zou graag voor de Cars auto’s, de koningin in ijzeren
uitvoering, willen sparen.
Bjorn bedankt voor het interview. Ik vond het erg
gezellig. En de datum van de verjaardag van je
moeder echt niet meer vergeten, he!?

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

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

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en in doe hem vóór 30 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 maart 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.
Maart
21

TCO: info-avond braderie

22

Ophalen oud papier

23

26

Geitenboerke:
Geitenkijkdag vanaf 13.30u
Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School, 9.30-12.30u
VKS: kaarten en rummikubben

28

St. Jan Baptist: zwerfvuilactie

28

ophalen groene kliko + plastic

30

Geitenboerke:
Geitenkijkdag vanaf 13.30u

23

April
6
6

14

TCO: braderie
Geitenboerke:
Geitenkijkdag vanaf 13.30u
KVB: boetseren
BIO: Algemene Ledenvergadering
Ophalen groene kliko + plastic
Rabo Nederpop 2014
Chemokar: 8.30-10.00u
Kunst in het Rond:
open atelierroute Veldhoven
Geitenboerke:
Geitenkijkdag vanaf 13.30u
KVB: infoavond over t waterschap

16

VKS: paasstukjes maken

20

Geitenboerke:
Geitenkijkdag vanaf 13.30u
SJO: paaseieren zoeken
KVB: boetseren
VKS: volksdansinstuif, de Enck, Oirschot
Ophalen groene kliko + plastic
Viering koningsdag: oranjemarkt
Postzegel- en muntenbeurs in d’Ouw
school, 9.30-12.30u

7
7
11
11 t/m 13
12
12+13
13

20
22
23
25
26
27

Mei
3
9
12
12
13
20

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

23

ophalen groene kliko + plastic

De volgende kopijdatum is

30 maart 2014

28

24
24
25
25
26
28
31

Ophalen oud papier
TCO: verrassingsactiviteit
OMTT: Oerse Motor Toertocht
Gezelligheidstoernooi BIO
KVB: wandeling op de Plateaux
VKS: afsluitingsavond
RKVVO: intern toernooi

Juni
1
3
6 en 7
6
8
10
18
20
22
25
26 t/m 29
28
30

RKVVO: intern toernooi
VKS: fietsen+eten bij Pius X college
Boergondisch Oers
Ophalen groene kliko + plastic
SJO: pinksterfietstocht
KVB: eten bij Pius X in Bladel
Fietstocht KVB en VKS
Ophalen groene kliko + plastic
Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u
VKS: fietsen
Beach event d’Ekkerplein
Ophalen oud papier
KVB: teaparty

Juli
4
5 en 6
15
18
26

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

Augustus
1
10 t/m 22
15
15 t/m 17
23 of 30
23

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

29

Ophalen groene kliko + plastic

