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

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253 33 33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258 44 44
Verschijningsdata 2014 (onder voorbehoud)
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TCO Braderie

Bedankt!
Ook dit jaar was de braderie weer een groot succes!
Bij deze willen wij dan ook alle vrijwilligers, tieners,
ouders, oud tieners, sponsors en buurtbewoners
bedanken voor hun geweldige inzet.

Tussen 2 en 28 juni houdt Groen en Keurig haar
jaarlijkse donateursactie.

Tiener Comité Oerle

Groen en Keurig dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

D5 Kampioen

Woensdag 23 april 2014 is het team D5 van RKVVO
kampioen geworden. Het is nu al de 3 de keer, (en
vorig jaar bijna de vierde keer) dat ze kampioen zijn
geworden. De spelers van het team D5 zijn:
Jelle Vermeij, Alex de Weijer,Nam Nguyen duc Thai,
Lorenzo Anwar, Wouter van der Mierden, Tom
Raaijmakers, Mart van Gassel, Stan van den Broek,
Mart Silkens, Niels Kelders, Hugo de Groot,
Dirk-jan Fleerakkers, Jurre Jansen, Lars Blommers.
De trainsters zijn Janneke Jansen en trainer
Corne Kelders
Jongens gefeliciteerd!
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Donateursactie

De bloemententoonstelling is dit jaar gepland op
6 en 7 september,

KBO bestuurwisseling

Bij de KBO heeft Harry van Beers het stokje
overgenomen als secretaris:
Harry van Beers
Laar 24
5507MJ Veldhoven
( 040 - 205 12 47
kbo-oerle@hotmail.com

Rijbewijskeuring

Zonnebloem activiteiten
Enkele activiteiten van
de Zonnebloem Oerle.

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 dd. 19 mei 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 tijdens
kantooruren 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 andere
mogelijkheden in de regio waaronder Waalre, Eersel
en Casteren.
Tarief: € 24,80 voor de B/E keuring en € 45,00 voor
chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

Op 25 februari hebben de gasten kunnen genieten
van een heerlijk stamppotbuffet. Er was rode kool,
wortelstamp, boerenkoolstamp, zuurkoolstamp,
gehaktballen, rookworst, hachee, appelmoes en
peertjes.
Dit alles werd goed verzorgd door medewerkers van
d'Ouw School. Tijdens het
eten werd er gezellig gebuurt
en het buffet werd afgesloten
met een advocaatje met
slagroom. Iedereen ging
voldaan naar huis.
Op 2 april was er de theatershow in Hapert. Enkele
gasten zijn hier naar toe geweest.
De theatershow is een toneelstuk dat speciaal voor
de Zonnebloem wordt geschreven en geproduceerd.
Deze keer ging het verhaal over de middelbare
schooltijd tijdens de eerste helft van de jaren 60. De
cast bestond uit oa: Laura Vlasblom, Stan Limburg,
Syb van der Ploeg, Maaike Widdershoven en Loeki
Knol. Het was een geslaagde middag.
10 april; de gasten hebben onder begeleiding van
Corry en Gidie van Riet een paasstukje gemaakt.
Het was erg gezellig en
relaxed.
Iedereen ging met een
prachtig zelfgemaakt
kunstwerkje naar huis.
Zonnebloem Oerle.

Concours Hippique
Ponyclub De Hinnikers en
rijvereniging St. Jan
organiseren 14 en 15 juni
2014 een Concours
Hippique voor paarden een
pony’s op het nieuwbouwterrein
De Kerkhoeve. U kunt dit weekend genieten van
regionale paardensport van alle niveaus.
Zaterdag 14 juni Concours Hippique pony’s.
Dressuur B t/m Z2, springen B t/m ZZ, bixie en
afdelingsdressuur.
Zondag 15 juni Concours Hippique paarden.
Dressuur B t/m ZZ licht, springen B t/m ZZ en
afdelingsdressuur.
In de tent kunt u terecht voor een hapje en een
drankje. Ook is er een friettent en u kunt meedoen
aan een ‘bijna altijd prijs!’-verloting.
Alle leden van ponyclub de Hinnekers en
rijvereniging St. Jan willen U hierbij van harte
uitnodigen om te komen kijken. De entree is gratis.
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk:
Parochie Christus Koning
Zaterdag 17 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater R.S. Malaka
Zaterdag 24 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor J. van
Doorn m.m.v. The Unity
Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag
8.30, 9.00 en 11.00 uur:
uitsluitend Eucharistieviering in H. Lambertuskerk
Zaterdag 31 mei:
alleen in de Lambertuskerk - Meerveldhoven
11.00 uur: Eucharistieviering met pastoor R.
Franken als afsluiting van de meimaand.
15.00 uur: Marialof met gilde.
Zondag 1 juni:
alleen in de Lambertuskerk – Meerveldhoven
14.00 uur: Eucharistieviering en Installatie van
Rudo Franken als pastoor van de
parochie Christus Koning door
bisschop A. Hurkmans.
Zaterdag 7 juni: Pinksteren
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
R. Franken
Zaterdag 14 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
R. Franken

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
Weekend van 31 mei en 1 juni: uitsluitend
vieringen in de H. Lambertuskerk
Op zaterdag 31 mei:
is de afsluiting van de meimaand onder leiding van
pastoor Rudo Franken.
Om 11.00 uur is er een eucharistieviering en om
15.00 uur een Marialof met gilde.
Tussen Eucharistie en Lof is er de mogelijkheid om
de meegebrachte lunch te gebruiken; voor koffie en
thee wordt gezorgd.
Op zondag 1 juni om 14.00 uur:
is de installatieviering van Rudo Franken als pastoor
van de parochie Christus Koning door bisschop
Mgr. A. Hurkmans. Na afloop is er gelegenheid om
de nieuwe pastoor te feliciteren. Achterin de kerk
ligt de uitnodiging voor de installatieviering. U bent
van harte welkom!
Vormelingen
Ook op zondag 1 juni worden de vormelingen uit alle
Veldhovense kerken van onze parochie gevormd
door Deken R. Wilmink in de H. Jozefkerk aan de
Burgemeester van Hoofflaan.
Uit onze kerkwijk zijn dat:
Mirte van Beers, Luuk Corvers, Chantal Denis, Jens
Flesch, Demi Kreutzelman, Wouter van der Mierden
en Hendrik Schippers. Allen een fijne vieringen een
mooie dag toegewenst!
Lintjesregen
Op 25 april werd Marlies van Kollenburg koninklijk
onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau voor
o.a. haar vrijwilligerswerk binnen de parochie in
Netersel en Oerle (lector, avondwake, gebedsgroep,
doopgroep), voor haar mantelzorgactiviteiten voor
pastor Vekemans en haar naaste buren, de St.
Nieuwe Levenskracht en medeoprichter van de
buurtpreventie.
Ook Tiny Das viel deze eer te beurt voor haar
vrijwilligerswerk voor de Oerse Zonnebloem, KVO,
KBO, de zorgboerderij Molenvelden,
maaltijdvoorziening in het Rundgraafpark en de
Merefelt.
Beide dames van harte proficiat!
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Communie voor zieken
Iedere 1e vrijdag van de maand bestaat de
mogelijkheid voor ouderen of zieken, die niet meer
naar de kerk kunnen komen, om thuis de H.
Communie te ontvangen.
U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met
Pater Malaka, tel: 205 13 50.
Kerkwijkcentrum = kwc: dinsdagmorgen van
9.30 – 12.00 uur
Wij hopen dat alle benodigde vergunningen én
aansluitingen snel rond zullen zijn, zodat wij op
dinsdag 3 juni kunnen starten met ons
kerkwijkcentrum. Hier kunt u terecht voor
misintenties, doop of doopbewijs aanvragen,
jubileum of huwelijksmelding, maar ook voor
gewoon een praatje bij een kopje koffie/thee. Pater
Malaka wil graag om 9.00 uur op dinsdag voor de
liefhebbers een H. Mis opdragen. Wees welkom!
Mededelingenblad
Achter in de kerk vindt u vanaf iedere 1e zaterdag
van de maand het Mededelingenblad met de
misintenties en overige informatie. U kunt dit ook
aanvragen via
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl

Parochieberichten:
Overleden:
† Dimph Roosen – Verberne, 74 jaar

Naar het WK in Brazilië?
Laat u tijdig
vaccineren!
Zaterdag 13 juni is de aftrap van het
Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Reist
u als Oranjesupporter het Nederlands elftal
achterna? Dan is het belangrijk dat u van
tevoren de benodigde vaccinaties haalt, zoals
Hepatitis-A en DTP. Zo kunt u optimaal
genieten en komt u gezond weer thuis.
Vaccinaties
Ondanks de snelle ontwikkelingen is Brazilië nog
steeds een ontwikkelingsland. Ziekten als Hepatitis
A, malaria en dengue komen er nog volop voor.
Voor een groot deel van Brazilië is tevens een
vaccinatie tegen gele koorts nodig. Het is belangrijk
om deze uiterlijk eind mei te halen. Het duurt
ongeveer tien dagen voordat dit vaccin goed werkt.
Voor sommige speelsteden raden we aan om
malariapillen te slikken. Deze zijn verkrijgbaar op
recept en worden uitgeschreven tijdens een consult.
Advies op maat
Welke vaccinaties u nodig heeft is afhankelijk van
uw specifieke reis. Voor advies en vaccinaties op
maat, maak een afspraak voor het
reizigersspreekuur bij de GGD Brabant-Zuidoost.
Ga naar www.ggdreisvaccinaties.nl of
bel ( 0900-8222467.

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, ( 040 - 253 22 26
e-mail:
st.jandedoperkerk@christuskoningveldhoven.nl
Melding van overlijden: 06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties, huwelijk of
jubileum:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205 24 80. Misintenties kunnen met
naam en datum in een gesloten envelop worden
doorgegeven op bovenstaand adres t/m iedere
laatste maandag van de maand
(per intentie € 10,-).
Nieuwe parochianen:
Kunnen zich altijd melden bij
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,
5507 NA, ( 040 – 205 25 47. U kunt ons helpen
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Website: http://www.christuskoningveldhoven.nl
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Crypto Oers, puzzel 8

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 7 was:
1. KVO
2. BanstrAat
3. CocoNut
4. HeeRbaan
5. HoOgeind
6. ToOn
7. Sarah
8. Mol
9. MiljA
10. BLess
11. IntErtoys
12. PotgroNd
Familienaam: Van Roosmalen
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Mieke van Campen, Annie Stemerdink, Jo ten Have
en Thea Peters.

1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Zou hij ook van zijn eigen friet smickelen? (5,3)
Karel en Lisette schrijven de 19e letter van het
alfabet niet hetzelfde (7)
Tennist deze vereniging op een fragment van
zand? (2,6)
Een echt gebeurde straat op de Berkt (4)
Deze pater is anders een aalkam (6)
Dingen geeft zijn toestemming (4)
Dit afweergeschut op Zandoers klinkt als een
meerstemmig lied (5)
Deze non deinst terug (9)

Pinksterfietstocht

Pinksterfietstocht
1e Pinksterdag
Zin in een leuke fietstocht samen met de hele
familie? Doe dan mee op zondag 8 juni a.s. want
dan staat de jaarlijkse Pinksterfietstocht weer op het
programma! Het is een oriëntatietocht van ± 25 km
door de bossen van Oerle en omliggende dorpen.
De tocht is geschikt voor jong en oud.
Halverwege de tocht is er een rustpost waar drinken
en versnaperingen te koop zijn. Er zijn ook lekkere
prijzen te winnen, dus lever de antwoorden zeker in!
Inschrijven en starten kan tussen 13.00-14.00 uur
bij Dorpscentrum D’Ouw School in Oerle. Het
inschrijfgeld bedraagt € 1,50. Kinderen tot 6 jaar
kunnen gratis deelnemen en kinderen tot 12 jaar
betalen € 1,00.
De fietstocht eindigt ook weer bij D’Ouw School
waarna aansluitend de prijsuitreiking zal
plaatsvinden rond 17.30 uur.
Noteer zondag 8 juni dus in je agenda want we
hopen op een grote opkomst.
Stichting Jeugdbelangen Oerle

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, Jaargang 6, nummer 5, 1974
De jongens en de meisjes van de tweede klas weten
goed, wie Columbus is.
Nee,niet die meneer,die eens héél lang geleden de
grote zee overstak,om land te gaan zoeken. Nee,
Columbus is de kat van de meester, de liefste, de
gehoorzaamste,maar óók de dolste kat van héél
Oers. Hij kijkt je altijd zó smachtend aan,dat je hem
wel de hele dag Catty zou willen geven! Maar die
vlieger gaat niet op hoor!
Maar weet je ook, waarom hij Columbus heet?
Toen hij na een week of acht niets meer van zijn
moeder wou weten, zijn moeder heette Noortje,
ging hij op verkenning uit. Dan klom hij over de
rand van zijn grote kartonnen doos,en ging even stil
zitten kijken. Zijn kopje draaide dan alle kanten een
keer heen,en dan keek hij net of hij zeggen wou
welke kant zou ik nu eerst heen kunnen gaan?
En dan ineens marcheerde hij aan.
Alles besnuffelde hij,overal stak hij héél voorzichtig
zijn kopke in,dit alleen in het begin,later werd hij
wel brutaler!
En..op de duur was er niets meer veilig voor hem.
Op elke plaats kon je hem tegenkomen:in de
keukenkast,in het dressoir of er bovenop. Achterin
de gaten van de oliehaard zat ie vaak
weggekropen,je had je dan rot gezocht. Want hier
was het lekker warm!
Soms,als je de krant zat te lezen,schoof hij er ineens
met een roets onder, en vlogen alle letters "in een
grote bult" bij elkaar. Nog gekker maakte hij het,als
je de krant,uitgespreid in je handen zat te lezen. Dat
vond hij een prachtige gelegenheid, om een

zweefsprong te demonstreren,waar een keeper
jaloers op zou worden.
Oh,hij wou alles doen,als het maar gek was,en alles
ontdekken. Daarom dus luistert hij naar de naam
COLUMBUS!
Nu zat ik vorige week wat te maken voor de Kerst.
Ik had een stel kaarten gemaakt,allemaal
verschillende kleuren. Daar had ik mooie letters op
geschilderd. Die wilde ik als versiering voor de
komende feestdagen, in de klas hangen. Dat vinden
die "apen" wel leuk. Nou die kaarten had ik,netjes
op een stapel,voor me op tafel liggen.
Columbus lag bij de kachel,lui tussen de kussens in
de grote stoel.,Hij had al verschillende keren
nieuwsgierig zijn kopje omhoog gestoken. Je kon
aan zijn oogjes zien,dat hij dacht, het wordt tijd,dat
ik eens kom neuzen,wat je daar allemaal aan het
"frotten" bent!
Ik had hem wel in de gaten,maar ja, je weet hoe het
gaat hè?
Stiekem was hij uit zijn kussennestje geslopen,op
een stoel vlakbij me gekropen,en héél stil,
ineengedoken, bekeek hij het kaartengeval.
Ja, het moest wel gebeuren!
Daar flitste hij door de lucht,boven op mijn stapel!
Kat en alles samen schoten over de rand van de
tafel, alsof er opeens een klein wervelstormpje door
de kamer joeg!
We keken elkaar een ogenblik woest aan,toen
schoot hij in een roef onder de kast!'
En daar zit ik nou mee.
Hier zie je de "Columbiaanse" chaos. Bedroevend
hè?
Ik weet niet meer, hoe ik de letters achter elkaar
moet hangen om de goede woorden te krijgen.
Help eens een handje mee, en probeer de twee
woorden eens terug te vinden!
Het is dan een wens voor jullie allemaal!
Ton.

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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Advertentie in de spotlight

In deze rubriek willen we een adverteerder van
de kleine vaste advertenties uit de Koers van
Oers wat nader belichten. Op deze manier
willen we iets meer te weten komen over onze
adverteerders.
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is:

Theo Sanders heeft het bedrijf nu ongeveer
7 hectare graszoden. De percelen liggen allemaal in
de omgeving van de Half Mijl.

De mooie kwaliteit van de graszoden is niet
onopgemerkt gebleven en via mond op mond
reclame bekend geworden. Ondertussen is Sanders
Graszoden leverancier voor particulieren én
bedrijven.
“We wonen dichtbij de percelen. Onze graszoden
worden altijd op bestelling en dus vers gesneden.
Het is sterk gras, ook speelgazon voor de kinderen”
aldus Theo Sanders.
Tips voor verzorging van de graszoden staan op de
vernieuwde site van Sanders Graszoden.
www.sandersgraszoden.nl
Bij Sanders Graszoden kunt u de bestelling vers
afhalen.
Voor meer informatie en bestellingen:
( 040 - 205 1496 / 205 2853.

Groener gras dan uw buren?
Sanders Graszoden
Wie richting de Half Mijl rijdt ziet in de verte
prachtige groene velden liggen. Sinds generaties
woont de familie Sanders op de Halve Mijl. Het
waren jagers, boeren, veehandelaren en sinds 25
jaar worden er ook graszoden gekweekt.
Karel Sanders is 25 jaar geleden begonnen met de
graszoden. Door zijn werk bij een hovenier heeft hij
de kennis opgedaan die nodig was voor de eerste
meters gras.
Zo is het door de jaren heen ontstaan. Met de
trouwe en gezellige hulp van zijn vader
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Oersmakelijk

·
·
·

Halveer de citroenschijfjes en leg deze op de
vis.
Verdeel het basilicum mengsel er over en
bestrooi met de pijnboompitten.
Zet de vis nog 10 minuten afgedekt in de
oven.

Ik wil de pollepel doorgeven aan:
Egbert Daal
Het recept is deze keer van Jan Borgmans.

Kabeljauw met cherrytomaten

Waarom?
Omdat ik heel hoge culinaire
verwachtingen van Egbert heb.

Ingrediënten (voor 4 personen)
4 stukken kabeljauwfilet of kabeljauwhaasjes
á 150 gram
1 eetlepel balsamicoazijn
1 eetlepel olijfolie
2 eetlepels kappertjes
1 citroen
peper en zout
2 teentjes knoflook
Bosje verse basilicum
250 gram cherrytomaten (aan tros)
Beetje bloem om te paneren
30 gram pijnboompitten
Bereidingswijze:

·
·
·
·
·

Verwarm de oven op 200 graden. Bestrooi de vis
met peper en zout.
Snijd de knoflook in schijfjes en bak deze licht
bruin in een koekepan met een beetje olijfolie en
schep ze er daarna uit.
Haal de vis door de bloem en bak deze daarna in
dezelfde pan ongeveer 2 minuten aan beide
kanten. Draai ze voorzichtig om.
Leg de vis daarna in een ovenschaal en verdeel de
knoflook schijfjes er over.
Snijd de basilicum fijn en meng deze met de
kappertjes, balsamicoazijn en sap van de halve
citroen.
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Wijkzuster in Oerle
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.

Klein hoekje, groot gevaar
Woont u zelfstandig? En wilt u graag
zelfredzaam blijven? Dan is het verstandig uw
kans op vallen te verkleinen. Het is belangrijk
om daar even bij stil te staan.
Veel mensen worden na een val of botbreuk
afhankelijk van zorg. De cijfers liegen er niet om:
jaarlijks belanden in Nederland 83.000 mensen na
een val op de spoedeisende hulp; 43.000 mensen
worden jaarlijks na een val opgenomen in het
ziekenhuis en maar liefst 2.165 mensen sterven
ieder jaar als gevolg van een val. 75% van de
situaties doet zich binnenshuis voor.
Het risico op vallen hangt samen met drie zaken: uw
voeding, uw gezondheid en uw woning.
Eet en drink voldoende om op kracht te blijven.
We zien regelmatig dat mensen te weinig eten en
drinken. Hierdoor gaat de conditie en de spierkracht
onnodig hard achteruit. Een diëtist kan u hierin
adviseren. Zij analyseert uw situatie en weet welke
voedingsstoffen helpen om fitter te worden. Ook kan
zij kijken welke invloed uw medicijnen hebben op uw
evenwicht en energie. Iedere dag koken kan soms
een hele klus zijn. Wellicht kunt u enkele keren per
week gebruikmaken van een gezonde en betaalbare
maaltijdservice. Eet u alleen? Dan is het misschien
gezellig om eens ergens aan te schuiven.
Blijf bewegen.
Spieren zijn heel belangrijk om in balans te blijven.
Door op uw eigen niveau en in uw eigen tempo te
bewegen, gaat u zich fitter en beter voelen. De
fysiotherapeut of oefentherapeut kan u helpen, in
een cursus of individueel. Ook in een wandelgroepje
kunt u in beweging blijven.

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

Laat uw woning nakijken op veiligheid.
Zijn de doorgangen breed genoeg, ook als u
eventueel een rollator heeft? Is uw huis voldoende
verlicht? Is de douche veilig? Zijn er losliggende
matjes of snoeren waarover u kunt uitglijden of
vallen? Laat u adviseren door een ergotherapeut of
het Wmo-loket van uw gemeente. Zij kunnen ook
kijken of bepaalde hulpmiddelen het risico op vallen
kunnen verkleinen, zoals douchebeugels en sta-opstoelen.
Wie kan u helpen?
De wijkzuster kan de risico’s met u bespreken en u
adviseren welke stappen te ondernemen. Zij heeft
veel ervaring en bruikbare tips om valrisico’s te
helpen verminderen. Voorkomen is nog altijd beter
dan genezen… U kunt ook rechtstreeks aankloppen
bij uw fysiotherapeut of diëtist, of bij het Wmo-loket
van uw gemeente.
Kop koffie
U bent van harte welkom bij de wijkzusters Berry de
Lepper en Vivian Olislagers. Zij zijn iedere
woensdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur in de
ontmoetingsruimte in d’Ouw School. Berry en Vivian
zijn daarnaast bereikbaar op werkdagen van
09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer:
040 – 2308 408 en via wijkzusteroerle@zuidzorg.nl.
Hun voorlichting en adviezen zijn gratis (zonder
indicatie en zonder kosten).

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

BIO zilver lidmaatschap

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)
Chantal van den Boogaard
en Jan Kaminga werden
tijdens de ALV van BIO op
7 april in ’t zonnetje gezet
vanwege hun 25 jarig
lidmaatschap. Chantal is al
25 jaar spelend lid,
medebeheerster van onze
website en korfbalt nog met
veel enthousiasme in het
midweekteam.
Jan Kampinga heeft in de
afgelopen 25 jaar bepaald
niet stilgezeten als lid van BIO. Vanaf het begin tot
aan heden heeft hij zich volledig ingezet voor de
club. Voorzitter Dorian Geerts bedankte Jan hiervoor
met een speciaal woordje vanwege zijn vele
verdiensten; om maar een aantal dingen te noemen:

·
·
·
·
·

Trainer en coach van meer jeugdteams dan je
kunt tellen.

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)

·
·
·

Scheidsrechter bij vele, vele wedstrijden.
Namens BIO aanwezig bij regio en
districtsvergaderingen.

Heeft zich sterk gemaakt voor de bouw en
realisatie van onze eigen kantine “d’n Anbouw”.
En nog allerlei andere dingen die we nu vergeten te
noemen.
In die 25 jaar stond Jan altijd klaar voor wie dan ook
maar hulp nodig had. Voor al deze dingen en nog
veel meer danken wij Jan en we hopen dat hij nog
heel lang lid van BIO blijft.
Het is niet voor niets dat Jan 3 jaar geleden tot
erevoorzitter werd benoemd!

Lid van de onderhoudscommissie.
Actief bij de dames zaalfinale.
Voorzitter en penningmeester van de vereniging.
Lid van het bestuur.

Timmer- en Mont agebedrijf

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

Er zijn negen personen in Veldhoven verrast
met een Koninklijke onderscheiding. Ook dit
jaar werden de mensen in alle vroegte verrast
met een bezoekje van burgemeester Jack
Mikkers. Hij bracht vijf dames en vier heren
persoonlijk het bericht dat 'het Zijne Majesteit
heeft behaagd' om hen een Koninklijke
onderscheiding toe te kennen, als blijk van
waardering voor hun inzet voor de
gemeenschap. Onder hen bekende ‘Oerse
namen´:
Marlies van Kollenburg - van Heugten:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marlies Van Kollenburg - van Heugten
was van 1988 tot 1998 als vrijwilliger
actief bij St. Antonius van Padua en
Heilige Brigidakerk.
Ze was zowel actief als lector en lid
van de siergroep in de St. Antonius van Padua en
Heilige Brigidakerk.
Vanaf 1998 is zij vrijwilliger bij St. Jan de
Doperkerk. Ze is lector, lid van de doopgroep
(2001 – 2010), lid van de Avondwakegroep en
Gebedsgroep (allebei van 2004 tot heden) en
medebeheerder van de Parochieagenda.
Sinds 2010 is zij vrijwilliger bij Stichting Nieuwe
Levenskracht. Daar bezoekt zij ernstig zieke,
eenzame of oudere mensen. Daarnaast is zij
medeoprichter en vrijwilliger bij de buurtpreventie.
Ook was zij vanaf 1998 tot en met 12 december
2002 de enige mantelzorger van pastoor
G. Vekemans. Sinds 2001 ondersteunt zij haar
buurvrouw als mantelzorger. Verder maakt zij Pater
Malaka (afkomstig uit India) wegwijs in alle
Nederlandse gebruiken en nieuwigheden.

Tiny Das - van der Sanden:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tiny Das - van der Sanden was van
1985 tot 1994 bestuurslid
(penningmeester) van de KVO Oerle.
Sinds 1993 is zij vrijwilliger en
gedurende 15 jaar secretaris van de
afdeling Oerle van de Nationale Vereniging de
Zonnebloem.
Vrijwilliger (organiseren van activiteiten, begeleiding
van cliënten en het verstrekken van maaltijden) bij
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, Merefelt
en Rundgraafpark is zij sinds 1994.
Vanaf 2005 is zij bestuurslid en secretaris van de
KBO Kring Veldhoven. Tussen 2007 en 2012 was zij
vrijwilliger bij de vrijdagmiddag-/
huiskameractiviteiten bij Lunetzorg en sinds 2009 is
zij vrijwilliger op de zorgboerderij Molenveld in
Knegsel.
Frans Scheepens:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Frans Scheepens was van 1964 tot
1972 bestuurslid van s.v. Marvilde. In
de periode 1972 - 1979 was hij lid van
de toernooicommissie van
voetbalvereniging RKVVO. Hij zorgde
voor de scheidsrechters, het verdelen van de
werkzaamheden en het maken van wedstrijdschema’s. Ook verzorgde hij wedstrijdvaantjes,
bekers en medailles bij gespeelde toernooien.
Vanaf 1972 is de heer Scheepens vrijwilliger bij
voetbalvereniging RKVVO. Hij maakt o.a. jarenlang
deel uit van het jeugd- en hoofdbestuur. In de
periode van 1976 tot 1986 is hij afwisselende
periodes trainer en leider geweest. Ook trad hij vaak
op als scheidsrechter bij diverse jeugd- en
seniorenteams. Nu maakt hij deel uit van het
klusteam.
Sinds 2000 is hij leider/grensrechter van
voetbalvereniging RKVVO en leider van het G-team.
Daarnaast is hij sinds 2008 vrijwilliger bij scouting
Were-Di.
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WK-pool Koers van Oers

Twee jaar geleden was onze EK-poule een
groot succes. Ook deze keer organiseert de
Koers van Oers een WK-pool.
Om mee te doen vragen we € 5,- inschrijfgeld
en dat bedrag gaat VOOR DE VOLLE 100% naar
de Koers van Oers en de site www.oerle.info.
Je hebt nu de mogelijkheid om er de meest
spannende WK ooit van te maken.
Gewoon lekker meedoen met de WK-pool van de
Koers van Oers. Alle wedstrijden zullen belangrijk
voor je gaan worden. Iedereen kan meedoen, of je
nu een echte voetbalkenner bent of niet! Doe
daarom mee met de WK-pool en steun de Koers van
Oers. Naast de eeuwige Oerse roem zijn er mooie
prijzen te verdienen.
Hoe werkt het?
1. Om deel te nemen aan de WK pool dien je je aan
te melden via mailadres:
wkpoule@koersvanoers.nl.
2. We maken gebruik van een website waar alle
standen worden bijgehouden
www.wkvoorspellen.nl hier dien je jezelf eerst te
registreren.
3. De betaling van € 5,- graag overmaken op IBAN:
NL92 RABO 0138500819 o.v.v. WK-pool 2014.
4. Nadat de betaling in goede orde is ontvangen,
krijg je een mail van ons retour met de
inloggegevens voor de WK-pool van de Koers van
Oers.

Als je alvast wilt weten wie er allemaal mee doen
kun je kijken op de site: www.wkvoorspellen.nl.
Type dan rechts in het zoekvenster de naam van
onze WK-pool: Koers van Oers. Dan zie je in het
rechter rijtje WK-Pool de naam Koers van Oers
staan. Klik hier op en je ziet alle deelnemers van
onze WK-pool staan.
Prijzen
Er zijn leuke prijzen te winnen, o.a.:

·
·
·
·
·
·
·
·

2 dinerbonnen van Oers Gezellig & Eetcafé
de Kers.
2 maal 5 vrijkaartjes van de ZOO Veldhoven.
Kadobon van schoonheidssalon Adore Beauté.
Lunchbon van het Dorpsgenot
Diverse kado’s van De Schennink
Fles wijn van de Dorpsherberg
Kadopakket van Kapper van der Looij
3 verschillende pakketten van de Dommelsche
Watermolen

Het mooie is dat je de uitslag per wedstrijd tot 1
seconde voor de wedstrijd kunt invullen.
Dus vooraf even de opstellingen bestuderen kan,
blessures afwachten, tactiek van de coach enz. enz.

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

Jaarvergadering DVO

Aan alle leden van DorpsVereniging Oerle

Wegens enorm succes geprolongeerd:
6 lessen
Eenvoudig gebruik tablet/iPad.
Ook al bent u géén lid van de KBO.
Samsung-Asus Tablet Android
Maandagmorgen vanaf 16 juni 2014
9.00 uur - 11.00 uur
iPad iOS 7
Maandagmiddag vanaf 16 juni 2014
13.30 uur - 15.30 uur
De cursussen zijn gericht op het eenvoudig gebruik
maken van de meestgebruikte functies van iPad en
de Tablet o.a.:
- Mailen
- Internet
- Contacten
- Foto's maken en versturen
- Apps gebruiken en beheren
Meebrengen:
iPad - Tablet, pen en papier.
Aanmelden: secretariaat van KBO OERLE
Harry van Beers, Laar 24, Veldhoven Oerle
( 040-2051247
of via e-mail: kbo.oerle.cursus@gmail.com
Kosten:
Voor de zes lessen betaalt u € 40,00 per persoon.
Het bedrag graag op de eerste les voldoen bij de
penningmeester van de KBO Oerle die dan aanwezig
zal zijn.

Hierbij nodigen wij u uit voor onze 1ste
jaarvergadering op
2 juni a.s. om 20.00 uur in d ‘Ouw School.
De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening / Mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag financiën 2013
Verslag kascommissie
Verkiezingen bestuur
A. De navolgende personen stellen zich
beschikbaar voor het bestuur:
Carla Schippers, Wim Luijkx, Miranda van
Vlerken, Frans Loijen, Rini Roosen,
Harry van der Zanden en Jos van Haren.
B. Rooster van aftreden en herverkiezing
C. Door de leden kunnen tot 10 dagen vóór de
vergadering ook kandidaat–bestuursleden
worden voorgedragen. De kandidaatstelling
dient schriftelijk te gebeuren door
ondersteuning van tenminste 10 leden van
de vereniging en bovendien dient het
betreffende kandidaat-bestuurslid schriftelijk
te verklaren een eventuele benoeming te
aanvaarden.
6. Vaststellen contributie voor 2014 en 2015
7. Begroting 2014
8. Benoeming kascommissie
PAUZE
9. Jaarplan 2014/2015
10. Beleidsplan/Dorpsvisie
11. Werkgroep Zorg in het Dorp
12. Vrienden van Dorpsvereniging Oerle
13. Openbare Vergaderingen 25 augustus en
15 december 2014
14. Rondvraag
15. Sluiting
Wilt u op de vergadering komen en bent u nog geen
lid, dan kunt u zich alsnog opgeven vóór 1 juni a.s.
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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

: Dorps Vereniging 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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Glitter & GlamOers

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

Vrijdagavond 6 juni en zaterdag 7 juni 2014

Boergondisch Oers presenteert:

Glitter & GlamOers

Hebben jullie al een glamour outfit? Wij zijn er al
druk mee bezig….
De voorbereidingen voor Boergondisch Oers zijn in
volle gang. Hier enkele nieuwsfeiten:

·
·
·
·
·

·

·

Er zijn al verschillende aanmeldingen voor
optredens maar we kunnen nog steeds enkele
topacts gebruiken dus meld je aan!
Zoals je op Facebook kon lezen zijn in de
pubquiz dit jaar meer Oerse vragen verwerkt.
Dus zorg dat je ons durpke kent.
De kinderspelletjes staan helemaal in het teken
van films en sterren en hun stunts!
Het eten is dit jaar luxer en uitgebreid met een
heerlijke soep. Dus kom zaterdag 6 juni naar
buffetrestaurant Bonanza!
U kunt de bonnen voor het buffet (contant)
betalen en afhalen bij
Dorpscentrum d’Ouw School
Dinsdag 3 juni
Tussen 19.00 en 20.00 uur
Donderdag 5 juni
Tussen 19.00 en 20.00 uur
Het volley blijft een gezelligheidstoernooi dat zijn
weerga niet kent. Dus meld je team aan. Op de
afterparty speelt een heerlijke band en samen
maken we er een weergaloos feest van.
Geef jezelf op als vrijwilliger bij een van de
activiteiten want zonder jullie is Boergondisch
Oers niet mogelijk!

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.
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www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

·

·
·

Ook wil ik vragen om tijdig het
aanmeldingsformulier in te vullen (vóór 17 mei)
want er is door het team van Boergondisch Oers
nog veel werk te verzetten als de aanmeldingen
eenmaal binnen zijn.
Kijk voor het programma op
www.boergondischoers.nl
Het is een geweldig dorpsfeest en dat moet ook
zo blijven! Graag vragen we jullie speciale
aandacht voor het volgende: de feesttent van
Boergondisch Oers moet voldoen aan de nieuwe
drank- en horecawetten. Dat betekent, geen
alcohol onder de 18. Hier zullen en moeten we
op toezien, we vragen ook de ouders hier
toezicht op te houden. Hartstikke bedankt!

Met Boergondische groet,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl
www.facebook.com/boergondischoers

Inschrijfformulier 6 en 7 juni 2014

*Pub quiz

*Kinderactiviteiten

*Buffet Restaurant Bonanza

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

06-

E-mail
Vrijwilligers
Datum
Hulp

X

Di. 3 juni

Hulp bij opbouw tent (18.00 uur)

Vr. 6 juni

Barwerkzaamheden: avond

Za. 7 juni

Groepje begeleiden of bij activiteit

Za. 7 juni

Scheidsrechter volleyen

Za. 7 juni

Hulp bij buffet (opscheppen)

Za. 7 juni

Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00
O vanaf 19.00

Zo. 8 juni

Opruimen (9.30 uur)

Pubquiz

Naam

(vrijdag 6 juni)

Naam Team
E-mail
1

= Contactpersoon

5

2

6

3

7

4

8

Kinderactiviteiten

(zaterdag 7 juni)

Naam kind 1

Groep

Naam kind 2

Groep

Naam kind 3

Groep

Naam kind 4

Groep

Buffet

Bonanza

(zaterdag 7 juni)

Aantal personen
Volley

(zaterdag 7 juni)

Naam team
E-mail
Competitie

£
£
1

Namen
deelnemers

Volwassenen
Tieners (vanaf middelbare school)
= Contactpersoon

4

2

5

3
Inleveren bij:
J
Adriënne van de Vorst
J
Mieke van Campen

6
Stepke 1
Janus Hagelaarsstraat 19
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KBO op excursie
Excursie naar Dierenpreparateurs
Gebr. Teurlincx in Eindhoven
KBO-Oerle lid Joep Teurlincx uit de
St Janstraat is al 35 jaar – samen met zijn twee
broers - intensief en beroepsmatig bezig met het
opzetten en bewerken van dieren. Het is geen hobby
maar het is een redelijk zeldzaam vak. Je leert het
alleen zoals vroeger bij de gilden want er bestaat
geen echte schoolse opleiding voor. Zij prepareren
zoogdieren, vissen, reptielen, huisdieren van groot
tot klein. Ze verrichten ook werkzaamheden die
daarmee samenhangen zoals het maken van
preparaten voor musea en het monteren van
schedels en complete geraamten.
Tegenwoordig is het merendeel van onze fauna
beschermd en moet de eerlijke vinder van een dood
dier bij de politie een vergunning aanvragen en kan
daarna bespreken of opzetten mogelijk is.
Leden van de KBO Oerle hebben in verschillende
groepen een bezoek gebracht aan dit unieke familie
bedrijf. Het zijn 3 broers met een zeer bijzonder
beroep.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Verbroederingsfeest
Tradities zijn er om in stand te houden.
Voor de 25e keer vormde het gemènt in Zandoerle
het decor voor de verbroedering van de gilden uit
Oerle, Knegsel en Wintelre.
Gildebroeder en pastoor Wil Smulders ging de
openluchtmis voor bij de kapel van Onze Lieve
Vrouw van 't Zand. Na het vendelen onder de
lindebomen werd het feest tot in de kleine uurtjes
voortgezet in De Schuilhut aan de Wintelresedijk.

Loïs finalist van Veldhoven
Loïs Sandkuijl is gekozen als finalist voor
Veldhoven om mee te doen met 'Jouw Slimste
Idee'. De finale vindt plaats op 19 mei van
16.00-18.00 uur in de ontdekfabriek.
Loïs heeft een promotiefilmpje gemaakt van de door
haar ontworpen luchtbedtas! Op Facebook van
St Jan Baptist kan je haar filmpje bekijken. Tijdens
de finale mag zij haar idee presenteren, daarvoor
krijgt ze ongeveer 3 minuten.
Ze mag gebruik maken van verschillende soorten
apparatuur zoals een beamer, laptop met internet
en DVD. Burgemeester Mikkers gaat haar helpen om
de presentatie vorm te geven. Kijk voor meer
informatie op www.braintrigger-challenge.nl
Hallo allemaal, ik ben lois en ik heb iets heel leuks
en handigs uitgevonden. Ik noem het:
De luchtbedtas.
Het is een luchtbed met aan de randjes klitteband,
als je het luchtbed dan opvouwt dan heb je al een
soort van tas.
Maar ik had dan bedacht: als je er nou dan ook nog
eens handvaten aan vast maakt dan kan je er ook
nog spulletjes in doen en gebruiken als een tas, en
ik had ook nog bedacht: ik zal ook iets handigs
maken zo dat je het kan om klappen in een
hoofdsteun. Dus dat heb ik ook gedaan. En je kan
het ook nog eens open vouwen als een luchtbed.
Handig hé?

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
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Schoolnieuws
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Koningsspelen vrijdag 25 april 2014
Even een korte omschrijving van wat ‘De
Koningsspelen’ inhouden. De Koningsspelen
zijn een sportief evenement voor alle kinderen
in het basisonderwijs in Nederland en het
Caribisch gebied. Het doel van deze sportieve
dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk
én leuk het is om te bewegen!
De koningsspelen mogen vorm gegeven
worden naar eigen wensen.
De sportieve dag werd voorafgegaan door een goed
maar bovenal feestelijk Koningsontbijt, om niet veel
later deel te nemen aan een heuse wereldrecordpoging. Ruim 1,3 miljoen leerlingen/kinderen in
Nederland deden mee om het wereldrecord
‘tegelijkertijd samen dansen en zingen’ te
verbreken. Dit werd gedaan op het liedje ‘Doe de
Kanga’ van Kinderen voor Kinderen. Ook de
basisschoolkinderen van St. Jan Baptist dansten en
zongen tegelijkertijd het lied van Kinderen voor
Kinderen. Het moet nog worden uitgezocht of de
recordpoging geslaagd is.
Sint Jan Baptist, ‘Doe de Kanga’
Om 8.30 uur werden de kinderen op school
verwacht om aan de al klaargezette ontbijttafel te
gaan ontbijten. De kinderen konden zelf kiezen wat
ze op hun boterham (bruin) wilden en het geeft
natuurlijk een leuke samenhorigheidsgevoel om zo
samen de dag te starten.
Aangezien om stipt 9.30 uur moest begonnen
worden met de dans ‘Doe de Kanga’ stonden de
kinderen om 9.15 uur al klaar. Na een aftel sessie
dansten de kinderen er hevig op los.
Deze recordpoging is overigens gebonden aan
allerlei regels. Hier onder in het kort wat die regels
zijn:
Instructies Wereldrecordpoging “Largest Song
and Dance Routine – Multiple Venues”
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Deelnemende scholen dienen aan de volgende
voorwaarden te voldoen om hun deel van de
recordpoging officieel goedgekeurd te krijgen:

Klaar voor
de start…!

- Alle deelnemers moeten op een afgebakende
ruimte het lied en dans uitvoeren.
- Aan de recordpoging moeten minimaal 25
deelnemers meedoen.
- Er moet een overzichtsfoto (minimaal 3) gemaakt
worden van alle deelnemers tijdens de
recordpoging.
- De volledige recordpoging moet worden gefilmd.
- Er moet minimaal één toezichthouder (steward)
per 50 deelnemers zijn.

- Per locatie moeten er twee onafhankelijke getuigen
(witness) zijn.
- De getuigen moeten het tellen en observeren van
de deelnemers overzien.
- Bovendien zullen de getuigen met een stopwatch
de duur van het lied en dans controleren.
- De recordpoging moet stipt om 9.30 uur starten.
- Alle deelnemers moeten de tekst van ‘Doe de
Kanga’ en het dansje goed beheersen en volledig
meezingen.
- Alle deelnemers moeten het lied en het dansje de
volledige drie minuten uitvoeren.
Om het wereldrecord te behalen, moet het lied en
dans 3 minuten lang worden uitgevoerd. Het officiële
nummer ‘Doe de Kanga’ duurt slechts 2 minuut 40
seconden. Daarom heeft Kinderen voor Kinderen een
speciale uitvoering van het nummer gemaakt voor
de recordpoging.

En we
dansen er
op los!

Koningsspelen zelf
Om 9.45 uur werd begonnen aan de spelletjes van
de koningsspelen, en deze hadden als thema
vervoer. De 14 spelletjes waren erg leuk in elkaar
gezet. De spellen duurden 8 minuten en er moest
snel doorgewerkt worden om het spel volledig af te
ronden. Enkele spellen van de koningsspelen:
- Ziekenhuisspel: hierbij moest een kind in een
rolstoel naar een kleed gebracht worden en hier
kreeg het slachtoffer verband (WC-papier) om
beide benen en dan weer terug met de rolstoel.
- Kruiwagenspel: waarbij volgens een bepaald
parcours de kinderen in kruiwagens vervoerd
werden.
- Vliegend tapijtspel: waarbij 4 kinderen een kind
droegen dat op het vliegend tapijt zat.
- Skelterspel: een blok meenemen met de skelter
volgens een bepaald parcours.
- Vliegtuigjes vouwen en gooien.
- Bootjes vooruit blazen met rietjes.
- Verkeersquiz met 20 vragen, waarbij algemene
kennis en verkeerskennis werd getest.
- Poffertjes eten.
Aan het einde van de dag kregen alle kinderen een
diploma en een medaille en een zakje autodrop.
Om dit allemaal te verwezenlijken,
dank aan de oudervereniging.

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Foto impressie Koningsspelen

Wat foto’s van de dag waarin een aantal van
de spelletjes in uitvoering te zien zijn.

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

Het gouden ei
Op eerste paasdag gingen we met zijn 5-en
naar de Oerse hoop. Papa, mama, Jens, Tom en
ik. Dit doen we eigenlijk ieder jaar want vanuit
daar vertrekken we naar het paasbos om
paaseieren te zoeken.
Er lagen weer heel veel paaseieren verstopt.

Nog even terug naar eerste paasdag,
20 april 2014
Met het zonnetje in de rug, zijn we met zijn allen
weer naar het paasbos gelopen.
Om vervolgens, zoals elk jaar, daar te gaan zoeken
naar de kalkeieren die de paashaas verstopt had.
Aangezien de groep kinderen elk jaar kleiner wordt,
waren er geen chocolade-eieren verstopt en
mochten ze allemaal in hetzelfde stuk bos gaan
zoeken. Toen ze alle kalkeieren opgespoord hadden,
mochten ze in een ander afgezet stuk van het bos
gaan zoeken naar de gekleurde eieren en het
gouden ei. En die hebben ze allemaal gevonden!

Alleen ik mocht mee doen want het was maar t/m
groep 4. Dus Jens en Tom gingen mij een beetje
helpen. Toen alle eieren gevonden waren mochten
we op zoek gaan in een ander stukje bos naar het
gouden ei. Ook was er een groen en geel ei
verstopt. Die waren best snel gevonden door Rinn
en Juul uit mijn klas. Maar in een keer zag ik hem
liggen. Onder een paar blaadjes; HET GOUDEN EI.
Ik dacht die is van mij. Ik kreeg als prijs een hele
grote paashaas. Ik ga hem delen met mijn broers
omdat die mij zo goed geholpen
hebben.
Groetjes Britte Reuter

De gelukkige vinder van het gouden ei was:
Britte Reuter.
De gele en groene eieren zijn gevonden door:
Juul Goossens, Rinn van Geneugten.
De kinderen die de gekleurde eieren vonden kregen
als beloning een leuke traktatie van de paashaas.
Bedankt en tot volgend jaar!

Van links naar rechts: Britte, Juul en Rinn

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Uitslag kleur/knutselplaat van maart 2014;
“lente”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Megan van Dooren
Leeftijd: 7 jaar
Ze woont: Heikantsebaan 7
Papa en mama heten: Peter & Wendy
Broertjes of zusjes: zus Kayleigh (14 jaar) & broer
Rhoan (12 jaar)
Huisdieren/dieren: windes (zoetwatervis die tot
de karperachtigen behoort), koikarpers, 1 gans met
de naam “gans”” en 2 gerbils (woestijnratjes)
“zonder naam”. Behoorlijk wat huisdieren dus met
namen die makkelijk te onthouden zijn…slim.
Sport: korfbal en dansen
Wat wil je later worden: juf van groep 3/4
Het eerste wat ik me afvraag is waarom er in
Megan’s naam geen ‘h’ zit. Ik zelf denk dat ze het
vergeten zijn of zo, maar mama claimt dat het
makkelijker was en dat de meeste mensen het toch
al zonder die ‘h’ zouden gaan schrijven. Ik ben
waarschijnlijk een uitzondering, want ik heb altijd
gedacht dat het Meghan was. Toch erg als je
bedenkt dat ik ze al lang genoeg ken om beter te
weten! Zo zie je maar, een mens is nooit te oud om
te leren!!
In welke klas zit Megan?
Megan zit in groep 3 van combinatie klas 3 en 4. In
deze groep zitten totaal 20 kinderen en ze hebben
les van juf Marielle en juf Stannie. Juf Stannie is een
beetje muziekjuf omdat ze vaak dingen met muziek
doet. Van juf Marielle zullen ze waarschijnlijk na de
grote vakantie een tijdje geen les krijgen. Ze is
namelijk zwanger en rond de vakantie uitgeteld.
Tevens is dat ook de juf die als enige fulltime werkt,
maar dat zal dan dus wel gaan veranderen. Megan
kan met iedereen in de klas goed overweg, maar het
meeste speelt ze met allerbeste vriendin Nienke en
vriendinnetje Britte.
Korfbal

Met Nienke zit ze in hetzelfde
team van 5 kids op korfbal.
En dat is natuurlijk bij onze eigen
Oerse korfbalclub BIO. Elke
zaterdag spelen ze een wedstrijd,
de ene keer thuis en dan weer
eens een keer uit. Op woensdag trainen ze van
18.00 - 19.00 uur. Ze worden getraind door, u allen
inmiddels wel bekend, Lion Verouden en Saskia. Wat
ze heel leuk vindt! Maar dat snap ik wel als ze de
moeder is van je beste vriendin..haha. Zelf ben ik
niet zo goed op de hoogte van de opstelling in het
veld bij korfbal, dus vraag ik het aan Megan.
Het blijkt hetzelfde te zijn als bij volleybal, er staan
4 kinderen in het veld en 1 wissel langs de kant.
Megan speelt bij de F1 als enige team in die klasse
bij BIO en ze spelen dus best tegen teams die al iets
beter zijn. Maar daar kun je alleen maar van leren!
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Prijzen?
Die heeft ze al verschillende gewonnen. Megan heeft
al eens een beker gewonnen toen ze de 2e prijs
won. Bij het schoolkorfbaltoernooi werd ze ook 2e.
Naast de sportmedailles, mag ze trots zijn op haar
ABC-zwemmedailles. Waar ze ongeveer in februari
mee klaar was. En nu dus winnares van de
kleurplaat! Die zag er heel mooi uit qua kleuren en
met allemaal mooie stickers. Megan vertelt dat ze
bij oma een paar weken geleden nog een ander
kunstwerk gemaakt heeft. Eentje voor mama. Die
zat net als deze vol met glitters, edelstenen etc.
“Keimooi”, zegt mama..wat ik dan ook zonder enige
twijfel geloof!! Ze wil hem wel laten zien, maar weet
helaas niet meer waar de tekening nu ligt.
Speelgoed, televisie en eten
Binnen speelt ze het liefst met Barbie’s. Die heeft ze
een heleboel, maar twee zijn er
favoriet bij haar…die toevallig ook
nog de mooiste zijn. Buiten staat
ze graag op de trampoline en heeft
ze ruimte in overvloed om touwtje
te springen. Hun achtertuin is nog
net niet zo groot als een
voetbalveld, maar het komt dicht in
de buurt!
Op televisie kijkt ze door de week graag naar de
serie ‘Hotel 13’. Bij de vraag of ze dan niet pas om
21.00 uur in bed ligt, moet ze lachen. “Nee hoor!”
zegt Megan. De serie duurt van 18.50 tot 19.10 uur,
wat dus helemaal niet zo laat is! In het weekend
mag ze wel iets later naar bed en dan mag Megan
naar een enge film kijken. Uiteraard ben ik wel heel
nieuwsgierig wat voor enge film dat dan is! Omdat

ik de titel niet ken, gaat ze de DVD
meteen even halen. Niet dat het heel
veel uit maakt voor me, een
kleinigheidje blijf je houden. Het is
de DVD ‘Narda. Prince Caspian’. Een
andere film die iets minder eng is,
maar leuk en spannend is ‘Nim’s
Eiland’. En als die twee niet op het
menu staan, dan kiest ze voor de
leuke film ‘Rio!’.
Bij film kijken hoort natuurlijk snacken. Maar wat ze
het liefste eet, is niet zo handig om te eten op de
bank voor de buis. Dat moet Megan gewoon aan
tafel eten. Pannenkoeken eten is ook handiger eten
aan tafel. Maar dan moeten het wel pannenkoeken
zijn made by broer Rhoan!!. Die bakt namelijk de
lekkerste! Kan ik Rhoan een keer lenen van je
Megan? Dan hoeft hier Marc niet te staan bakken.
Ben namelijk net zoals je mama niet goed in
pannenkoeken bakken. Maar goed, we wijden teveel
uit nu. Terug naar de pannenkoeken die jij Megan
het lekkerst vindt. Bij de vraag wat ze er het liefst
op heeft antwoordt ze: “jam, snoepjes en stroop”.
Die heeft ze een keer gehad toen ze in een
pannenkoekenrestaurant waren en zelf mochten
versieren. Als de pannenkoekenmix …mooi
scrabblewoord overigens …op is, dan kiest ze voor
frietjes met frikadel of een gehaktbal speciaal.
Spinazie, spruitjes, macaroni en witlof past ze voor.
Snap ik, die smaken niet op een pannenkoek!

Blaarthemseweg te Zeelst. Megan, ik weet zeker dat
je hebt staan stralen en dat je genoten hebt van je
optreden!!
Meivakantie
Aangezien papa en mama het heel druk hebben met
van alles en nog wat, gaan ze niet op vakantie. Wat
niet wil zeggen dat ze niet eens een dagje ergens
naar toe gaan, maar waar naar toe wordt dan op de
dag zelf beslist. Een ding is wel zeker, papa’s
verjaardag wordt gevierd! Voor mij een weet, voor u
een vraag.
Tot slot
Mooie woorden van mama. Megan is het zonnetje in
huis. Een gezellige, lieve, knuffelkont, slim meissie.
Maar wel één met pit! Wat je wel moet hebben als je
al een grote zus en broer hebt.
Megan, bedankt voor het leuke interview.
Je had een gezellig, zonnig plekje uitgezocht om te
kletsen! Veel plezier met je prijs.

Muziek en dans?
Een favoriet heeft ze niet qua artiest. Voorheen vond
ze K3 wel leuk, maar dat is een beetje over.
Misschien heeft ze zo vaak de liedjes, ‘Zo Bijzonder’
van Kinderen voor Kinderen en ‘Yeah Yeah Yeah’ van
Aliyah ft. Brahim Fouradi, gehoord dat ze niets
anders meer kan bedenken. Megan doet niet alleen
aan korfbal, maar danst ook bij Dède Danceballet.
En in twee van de grote show D-Dazzled gaat ze
met haar groepje dansen op die liedjes. Ten tijde
van de druk van deze uitgave heeft ze al haar shows
al achter de rug. Ze moet namelijk optreden in de
avondshows van vrijdag 25 april en 3 mei.
Dan zal je op die dagen wel héél laat naar bed zijn
geweest! spreek ik uit ervaring.
Megan heeft al heel lang geoefend op die dansjes op
vrijdagmiddag als ze les krijgt van juf Ivette. Voor
dat oefenen gaat ze naar de Dède vestiging aan de
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Puzzelen: Zweedse kinderpuzzel en 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

groeve
perm
dino
bivalve
graptoliet
megalodon
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kalksteen
barnsteen
mammoet
trilobiet
ammoniet

schalie
gastropode
gidsfossiel
genus
beitel

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 27 mei 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 mei 2014’ en druk de pagina af.
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Juli

2014
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Mei
20
23

Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u
Ophalen groene kliko + plastic

24

Ophalen oud papier

24

TCO: verrassingsactiviteit

25

OMTT: Oerse Motor Toertocht

25

BIO: Gezelligheidstoernooi

26

KVB: wandeling op de Plateaux

28

VKS: afsluitingsavond

31

RKVVO: intern toernooi

Juni
1

RKVVO: intern toernooi

2

DVO: Jaarvergadering voor leden 20.00u

3

VKS: fietsen+eten bij Pius X college

6 en 7

Boergondisch Oers: Glitter & GlamOers

6

4
5 en 6
15
17
18
26

Ophalen groene kliko + plastic
TCO: T4T-weekend
Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u
KBO: 17.30u uit eten bij Hof van Holland
Ophalen groene kliko + plastic
Ophalen oud papier

Augustus
1
10 t/m 22
15
15 t/m 17
19
23
27

Ophalen groene kliko + plastic
Vakantieprogramma Oerle
Ophalen groene kliko + plastic
TCO: bivak
KBO: 17.30u uit eten bij ‘t Witven
Ophalen oud papier
KBO: St. Jansonthoofding

29

Ophalen groene kliko + plastic

30

TCO: afsluitingsavond

September
1

VKS: Volksdansen

3

KVB: Lange fietstocht

3

VKS: Gymmen

Ophalen groene kliko + plastic

6+7

Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling

8

SJO: pinksterfietstocht

10

VKS: Openingsavond

9

12

Ophalen groene kliko en plastic

10

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

15

KVB: Ledenavond

14 + 15

De Hinnikers: Concour Hippique

16

18

Fietstocht KVB en VKS

20

Ophalen groene kliko + plastic

22

20
23

VKS: Kienen

26

Ophalen groene kliko en plastic

27

Ophalen oud papier

25

Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u
Gilde St. Jan: St.Jansdag
Sint Janstrossen 9.00 uur H.Mis
Koningschieten
VKS: fietsen

Dementiecafé Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1, 19.30-21.30u
KBO: uit eten bij de Oude Garage
aanvang 17.30u
Chemokar 8.30u - 10.00u

28

26 t/m 29

Beach event d’Ekkerplein

Postzegel- en muntenbeurs in
d’Ouw School 9.30-12.30u

28

Ophalen oud papier

30

KVB: teaparty

24

18

Oktober
4
6
6

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

Koers van Oers / BIO: Boekenmarkt en
kledingmarkt in d’Ouw School
KVB: Wol vilten

10

KBO: Filmavond 19.30 uur
(voor iedere Oerlenaar)
Ophalen groene kliko en plastic

14

KBO: 17.30u uit eten bij de Wok

15

VKS: Gezellige avond

20

KVB: De vrolijke noot

De volgende kopijdatum is

27 mei 2014

