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Zwerfvuilactie 2015

Succesvolle zwerfvuilactie
Tientallen kinderen en volwassenen gingen op
vrijdag 27 maart op pad met prikstok,
handschoenen en een vuilniszak. De actie,
opgezet door Dorps Vereniging Oerle en
basisschool St. Jan Baptist was een succes.

Tussen 10.30 uur en 12.00 uur werd op het veld
naast de basisschool een berg afval verzameld van
maar liefst 1.58 meter hoog.
Door AH ’t Look was een prijs
beschikbaar gesteld voor degene
die de hoogte vooraf goed
voorspeld had. Beau Vermaesen
zat er met 1.53 meter het dichtst
bij. Vol trots nam hij zijn
smakelijke prijs in ontvangst.
Een van de opmerkelijkste zaken
die door de jongeren werden
gevonden was een onderbroek.
Ook werd een lege portemonnee
gevonden. De Dorps Vereniging
dankt alle leerlingen en dorpsgenoten die hebben
meegeholpen voor hun inzet en hoopt dat volgend
jaar iedereen weer even enthousiast meehelpt.

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

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

Inhoudsopgave
Binnenkant van de kaft:
Zwerfvuilactie 2015

Druk & technische realisatie

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 cd/dvd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd).
Advertentie tarieven
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website:
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm

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 2015 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek

5

27-04-2015

20

(13-05-2015)

6

25-05-2015

24

(10-06-2015)

7

22-06-2015

28

(08-07-2015)

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)
8

31-08-2015

38

(16-09-2015)

9

05-10-2015

43

(21-10-2015)

10

02-11-2015

47

(18-11-2015)
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Concert Chant’Oers

(K)Oers met name(n)

Concert Chant’Oers met nog 3 koren.
Op zaterdag 30 mei geven Amice, Sheliak, Phoenix
en Chant’Oers samen een concert in de Rabo-zaal
van Muziekschool Art4U. Dit in het kader van de
Week van de Amateurkunst 2015.
Ieder koor zal ongeveer een half uur van het concert
verzorgen, met na 2 koren een korte pauze.
U kunt een zeer gevarieerd programma verwachten.
Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Nieuwe bewoners?

Meld het even bij
DorpsVereniging Oerle!
De woningmarkt is weer volop in beweging. In
Oerle wordt veel verhuisd en er komen veel
nieuwe bewoners bij.
Om deze mensen welkom te heten heeft
DorpsVereniging Oerle een Welkomstmap
samengesteld met wat algemene informatie over
Oerle. Waar de nieuwe wijken gebouwd worden is
het duidelijk als de bewoners er zijn ingetrokken.
Maar in de reeds bestaande woningen midden in het
dorp is dat voor ons niet zo makkelijk om bij te
houden.
Daarom willen wij u vragen om te melden als u
nieuwe (over)buren heeft. Dan kunnen wij even
langs gaan om de Welkomstmap af te geven.
‘Samen staan we sterk!’

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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Het jaarlijks koersbaltoernooi is gehouden in
Ontmoetingscentrum De Ligt op 19 maart j.l. en
werd gewonnen door Nellie Verkuijlen en
Henk Verstegen met het hoogste aantal van
42 punten.
Van harte gefeliciteerd!
Van ons clubje...

Oerse bedrijvengids

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse
ondernemers om hun contactgegevens tegen een
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.
In de menubalk op de homepage staat een kopje
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de
homepage van www.oerle.info.
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.
We betalen hier onder andere de hosting en het
onderhoud van de website van.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info
of redactie@koersvanoers.nl

Crypto Oers, puzzel 18

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!
Let op: vanaf puzzel 16 moet u de volledige
oplossing insturen.
De oplossing van Crypto 17 was:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

InterView
MakelaArdij
BrabaNt
Van Doren
BEier
ActeS
TaPpas
KlachtenlIJn
VeKemans
DementiEcafe
MaaRtje

Familienaam: Van de Spijker

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Mieke van Campen,
Gerry van der Mierden, Thea Peters, Zus Sanders en
Annie Stemerdink.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Wat zie je wit kerel zeiden ze vroeger tegen hem
op Zandoers (8)
2. Een stichting die opkomt voor Oerse jongeren
(13)
3. Reserveren voor samengevoegde hoeveelheden
papieren tijdens de braderie (11)
4. AH, niet stoppen met het omzetten van graan
naar meel (9)
5. Leest u haar overpeinzingen in de Koers? (4)
6. Tot 3 meter hoge plant bij De Lepper is een goed
doel voor de mensen (10)
7. Nie Raden doet anders de PR van veel Oerse
verenigingen (8)
8. Een gevlekte koe is weg in Oerle Zuid (8)
9. Met Halloween in de tuin werken met een hark (9)
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Vrijdag 17 april:
14.30 uur: Huwelijksinzegening van Wouter
Donders en Cindy Moolenaar.
Zaterdag 18 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
Zaterdag 25 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (The Unity)
Zaterdag 2 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pater Malaka (Convocamus)
Zaterdag 9 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Franken
Donderdag 14 mei: HEMELVAARTSDAG
Géén viering in onze kerk!
08.00 en 11.00 uur: H. Lambertuskerk
Zaterdag 16 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Franken

Kerkwijkbijeenkomst St. Jan de Doper
op 11 maart 2015 in d’ Ouw School.
Pastor Jos van Doorn geeft zijn visie “Op weg naar
’t nieuwe” en Tiny Leijten leidt ons door de
geschiedenis en toekomst van de kerken in Oerle en
Zandoerle.
Eeuwenlang (sinds 1250) stond de kerk middenin de
gemeenschap en werden daar alle momenten van
vreugde en verdriet gedeeld. Kerkelijke én
verenigingsfeesten werden in en rond de kerk
gevierd, de hele gemeenschap was erbij betrokken.

In tegenspoed zijn de kerken gevuld, bij voorspoed
denkt men God en de kerk niet nodig te hebben.
Door de daling en de vergrijzing van het aantal
kerkgangers, priesters en pastoraal werkenden,
vrijwilligers en koorleden én de inkomsten moet er
dus drastisch ingegrepen worden.
De gebouwkosten zijn te hoog ten opzichte van het
aantal kerkgangers.
In juni 2016 stoppen de weekendvieringen in
St. Jan. Zolang de kerk niet aan de eredienst wordt
onttrokken blijven uitvaarten, toediening van
sacramenten en viering van jubilea mogelijk. Het
kerkhof blijft nog zeker tot 20 jaar na de laatste
begraving intact.
Feesten rond St. Jan kunnen ook starten met een
H. Mis in ’t Gildehuis. Een H. Mis bij ’t kapelletje in
Zandoerle is mogelijk. Tradities moeten in ere
gehouden worden, dus luiden de doodsklokken bij
een overledene.
Kerkgebouwen zijn eigendom van de parochie, maar
de bisschop onttrekt de kerk aan de eredienst.
De St. Jan is een rijksmonument en wordt niet
gesloopt. Zolang het parochie-eigendom is, is de
parochie onderhoudsplichtig! Nagegaan wordt of de
gemeente dit monument voor haar rekening neemt.
De herbestemming moet bij het gebouw passen,
liefst wijkgericht.
Het bisdom koestert bedevaartkerken, daarom is
voor de Lambertuskerk gekozen.
Om tot één parochiegemeenschap te komen zal er
op één plaats gekerkt worden, daarvoor wordt de
Lambertus aangepast. Suggesties zijn er over de
St. Jan kerkzaken, die een plaatsje verdienen of
juist moeten blijven. De bloemenclub maakt zich
zorgen over haar dahliatuin die eigendom is van de
parochie.
Diverse commissies passeren de revue. Men kan
zich nog altijd melden bij:
secretariaat@christuskoningveldhoven.nl
Onder de aanwezigen was veel begrip over het
drastische besluit van het bestuur, hoewel het
verdriet om de sluiting onveranderd aanwezig is.
Het was gelukkig een harmonieuze avond.
Alexa Peijnenborgh
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Parochieberichten:
Overleden:
† Sjaan van Beers - Das (71 jaar)
† Bert van Kollenburg (82 jaar)

Toernooi voor Pater Malaka
Afsluitingsavond nederlaagtoernooi

Pastoraal team:
Pastoor R. Franken, Kapelstraat Zuid 18
(040 – 303 07 60
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 040 - 78 78 923
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,
( 040 – 205 13 50
Pastor W. Jenniskens, Lange Kruisweg 7
( 040 – 253 26 15
Myriam Schoutsen, pastoraal werker,
p/a Blaarthemseweg 18
( 06 – 10 05 77 80

Het nederlaagtoernooi in Dorpscentrum
d’Ouw School ten bate van pater Malaka wordt op
vrijdag 17 april afgesloten. Vanaf 17 november 2014
is op de maandagen op het groene laken gestreden
om de punten door zo’n vijftien teams. Met hun
deelname aan het toernooi steunden de biljarters
een goed doel. Op 17 april zal een bedrag worden
overhandigd aan pater Malaka die op de eerste
avond van het toernooi de opening verzorgde. De
pater gaat het bedrag besteden in ‘zijn’ India.

KerkWijkCentrum: in de sacristie:
op dinsdag van 9.30 – 12.00 uur. gesloten tijdens uitvaart!
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, ( 040 – 205 12 02
(tijdens openingsuren) Iedere dinsdagochtend om
9.00 uur Eucharistieviering.
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl

Verder zijn er deze avond enkele demonstraties
biljarten. Gerrit Harkx zal de kunst van het
driebanden laten zien. Cees van Aaken kan maar
één arm gebruiken. Hij laat zien dat hij, ondanks
zijn handicap, met zelf ontworpen hulpstukken toch
de biljartsport kan beoefenen.

Melding van bediening of overlijden:
06 – 10 47 52 26

Biljartliefhebbers mogen deze gezellige
afsluitingsavond zeker niet missen. Ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom om de pater
te steunen. Er zal een loterij worden gehouden
waarmee mooie prijzen te winnen zijn. De avond
begint op 17 april om 20.00 uur.

Opgeven van misintenties:
Misintenties kunnen met naam + datum en
afzender in een gesloten envelop worden
doorgegeven bij:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205 24 80 of op dinsdagochtend bij het
kerkwijkcentrum.
Nieuwe parochianen:
kunnen zich melden via het kerkwijkcentrum, per
mail (zie boven) of bij Mia van den Wildenberg,
040 – 205 25 47.
Website: http://www.christuskoningveldhoven.nl

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Overpeinzingen

voor verhalen door vertelkunstenaars

De dozen

voo r alle
Geschikt n iedere
e
leeftijd en heid.
gelegen

Op mijn werkkamer staan ze gebroederlijk naast
elkaar.
Drie grote dozen die straks allemaal naar de
Filipijnen gaan. En terwijl ik hier zit te tikken hoor ik
ze in gedachten tegen elkaar praten.
Doos 1 : Jongens wat denken jullie? Zullen we nog
op tijd zijn voor de verscheping van april??? Ikzelf
sta al een poosje kant en klaar en ik popel eerlijk
gezegd om op reis te gaan.
Doos 2 : Nou ik sta toch ook al even gevuld hé, dus
je bent niet alleen als je op reis gaat hoor.
Doos 3 : Hela! We hadden toch afgesproken dat we
gezamenlijk op reis zouden gaan! Dus jullie zullen
echt nog even moeten wachten tot ik ook helemaal
gevuld ben hoor. Echt het schiet al op. Ik sta
gewoon nog op de allerlaatste dingen te wachten.
Boven op de middelste doos staat nog een kleine
doos, die natuurlijk ook nog even iets van zich laat
horen.
Kleine doos : Zeg hé … jullie mogen dan wel groter
zijn dan ik, maar ook ik ga mee met jullie hoor. Dat
is echt de afspraak. Alle 4 of helemaal geen! Jullie
kunnen mij echt niet helemaal alleen achterlaten. Ik
wil ook mee met de boot!
Ik heb trouwens gehoord dat het een hele lange reis
gaat worden, want de Filipijnen die liggen een heel
eind hier vandaan.
Wanneer we geluk hebben en de boot van april nog
halen, dan duurt het toch zeker tot juli of augustus
voor we helemaal op de plaats van bestemming zijn.
Dus ik hoop maar dat we dat halen hé, want ik ben
zo benieuwd wat de mensen en vooral de kinderen
zullen zeggen wanneer wij daar allemaal worden
opengemaakt!

Bezoek:
www.vertelclubveldhoven.nl
Mail naar:
vertelclubveldhoven@hotmail.com
Of bel:
06-28083318

Wat zullen ze blij zijn met al die mooie spulletjes die
wij allemaal in ons hebben!
Doos 1 : Sorry kleine doos. Natuurlijk ga jij ook met
ons mee, want afspraak is afspraak hè.
En ja, ik weet het bijna wel zeker dat ze daar heel
blij met ons zullen zijn. Natuurlijk heb ik niet kunnen
zien wat er bij jullie allemaal naar binnen is gegaan,
want ik sta al wat langer helemaal dichtgeplakt,
maar ik weet zeker dat mijn inhoud hen daar goed
zal bevallen. Die keukenspulletjes, handdoeken en
kleding komen daar beslist van pas.
Doos 2 : Nou vlak mijn inhoud ook niet uit hoor,
want ik weet heel goed wat er in mij zit en in
gedachten zie ik al die stralende gezichten al voor
me. Dat speelgoed dat er bij mij tussenin zit zullen
de kinderen zeker prachtig vinden en die vorken en
lepels kunnen ze ook heel goed gebruiken.
Doos 3 : Tja, ik sta nog geopend dus iedereen zou
zo nog kunnen zien wat er bij mij naar binnengaat
en heus dat liegt er niet om.
Maar weet je … mensen die niets meer hebben
kunnen van alles goed gebruiken. Dat is een ding
dat zeker is. Bovendien heb ik gehoord dat er
binnenkort nog wat moois bij komt. Ik ben zo
benieuwd wat dat zal zijn!
Kleine doos : Ik sta ook open hoor en ik heb zelfs al
een paar schattige tasjes binnen in mij met van die
leuke meisjesdingen erin en een aantal Engelse
boeken, want de kinderen daar kunnen natuurlijk
geen Nederlands lezen.
Ja ja , de dozen staan echt te popelen om op reis te
gaan en ik … ik zal het net als zij heerlijk vinden
wanneer ik ze allemaal op reis kan sturen.
Dus lieve mensen, als iemand nog iets heeft om in
de dozen te doen… Wacht dan niet te lang, zodat de
dozen snel de bootreis kunnen gaan ondernemen.
Thea.
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Opening bijenhal
19 april feestelijke opening van de
bijenhal aan de Berkt
Op zondagmiddag 19 april willen wij, de
bijenhoudersvereniging St Ambrosius Veldhoven,
aan sponsoren en geïnteresseerden graag laten zien
hoever we zijn met de aanleg van het nieuwe
bijencentrum aan de Berkt 37 in Veldhoven. Het
bijencentrum omvat de aanleg van een
insectenvriendelijke tuin met daarin een lange
overkapping waaronder bijenkasten staan (de
bijenhal) en een ontvangst- en educatieruimte, ‘het
Raethuis’. In dit centrum willen wij bezoekers
ontvangen en vertellen over de bijen en hoe
belangrijk bijen zijn. De bijentuin zal overdag vrij
toegankelijk zijn voor bezoekers. Alleen de bijenhal
met daarvoor een vijver is afgeschermd met een hek
en is uitsluitend samen met een imker te bezoeken.

De aanleg van ons bijencentrum vordert gestaag.
Het eerste onderdeel dat af is, is de bijenhal en dat
willen we op feestelijke wijze vieren op
zondagmiddag 19 april van 13.30 tot 16.30 uur.
Wethouder Nicole Ramaekers van de gemeente
Veldhoven zal omstreeks 13.45 uur de
openingshandeling van de bijenhal verrichten.

Tijdens die open middag willen we u laten zien wat
onze plannen zijn, wat al gerealiseerd is en wat er
allemaal nog moet gebeuren. U kunt een kijkje
nemen in ons ‘Raethuis’ en onze tuinplannen nader
bekijken. Er zijn enkele leuke activiteiten voor
kinderen. En natuurlijk vertellen we u graag over
bijen en hoe wij bijen, hommels en vlinders kunnen
helpen te overleven.
Met de aanleg van de tuin zijn we eigenlijk nog maar
net begonnen. Recentelijk zijn 10 hoogstam
fruitbomen geplant en 12 bomen waaronder lindes,
kastanjes en esdoorns. Echt rondlopen in de tuin
gaat nog niet omdat er nog geen verharde paden
zijn. Maar gelukkig, dankzij een bijdrage uit het
Coöperatiefonds van de Rabobank EindhovenVeldhoven, kunnen we die hopelijk dit jaar nog
aanleggen. Pas daarna kunnen we beginnen met het
zetten van heesters en het aanleggen van
plantenborders. Om dit jaar toch een fleurige en
kleurrijke tuin te hebben is het de bedoeling om
grote delen van het terrein in te zaaien met een
bloemenmengsel.
Ook aan de inrichting en de buitenkant van het
‘Raethuis’ moet nog veel gebeuren. Hiervoor en voor
de aanleg van de tuin kunnen we nog veel hulp
gebruiken. Het blijft woekeren met onze beperkte
financiële middelen. We hopen dan ook dat
geïnteresseerden, particulieren en bedrijven ons
willen sponsoren en op die manier ‘Vriend van de
bijentuin’ willen worden. U kunt ons al helpen door
bijvoorbeeld een heester of een groep vaste planten
te sponsoren. Maar natuurlijk zijn grotere bedragen
ook van harte welkom.
Voor meer informatie:
W. van Erk (wvanerk@onsbrabantnet.nl) en
http://veldhoven.bijenhouders.nl/
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Nationale Boomfeestdag

Om te vieren dat de uitvoering van het bestek
van het inrichtingsplan Wintelre-Oerle bijna
gereed is, planten leerlingen van groep 6 van
basisschool De Disselboom uit Wintelre en
groep 6/7 van de St. Jan Baptist uit Oerle een
aantal bomen en struiken langs het Smitspad
ten noorden van Wintelre. Dit gebeurde tijdens
de Nationale Boomfeestdag op woensdag 18
maart. Bij de bijeenkomst waren ook
bestuurders van de bij het inrichtingsplan
betrokken partijen aanwezig.
Onderdeel ecologische verbindingszone
De bomen en struiken die de kinderen planten zijn
onderdeel van één van de droge ecologische
verbindingszones, die in het gebied Wintelre-Oerle
worden gerealiseerd. Deze verbindingszones zorgen
ervoor dat dieren zich kunnen verplaatsen van het
ene naar het andere natuurgebied. Langs een aantal
verbindingszones is ook een wandelpad aangelegd.
Zo wordt dit buitengebied toegankelijker en
aantrekkelijker voor inwoners en recreanten.
Goed voor boer, natuur, landschap en recreant
Met de uitvoering van het inrichtingsplan WintelreOerle ondergaat het ruim 1400 hectare grote gebied
tussen Eersel en Veldhoven een aantal
veranderingen. Zo zorgt de aanplant van
kampenstructuren ervoor dat de cultuur-historische
karakteristieken van het kleinschalige
kampenlandschap in Wintelre-Oerle worden
behouden en versterkt. Langs sommige
kampenstructuren komen bovendien wandelpaden
voor inwoners en recreanten. Ook worden in het
gebied natte en diverse droge verbindingszones
aangelegd. Verder vermindert door de
herverkaveling het aantal kadastrale percelen van

1.384 naar 1.008 percelen. Hiermee krijgen boeren
grotere percelen, die waar mogelijk dichter bij huis
liggen. Dit maakt het bewerken van het land
makkelijker en vermindert de verkeersbewegingen
over landbouwwegen, waardoor de
verkeersveiligheid in het gebied Wintelre-Oerle
verbetert. De bestuurscommissie Wintelre-Oerle
voert het inrichtingsplan Wintelre-Oerle uit in
opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Chris Tönissen, wethouder gemeente Eersel,
Mariënne van Dongen-Lamers, wethouder gemeente
Veldhoven en Will de Laat, voorzitter
bestuurscommissie Wintelre-Oerle met kinderen van
de St. Jan Baptist en de Disselboom bij de
Boomfeestdag Wintelre-Oerle.

Mariënne van Dongen-Lamers, wethouder gemeente
Veldhoven en Will de Laat, voorzitter
bestuurscommissie Wintelre-Oerle bij de
Boomfeestdag Wintelre-Oerle.
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Adrienne van de Vorst

Bananenbrood
Iedereen heeft wel eens
bananen op de fruitschaal
liggen die al vrij zacht zijn en
niet opgegeten worden. Dan
is het dus tijd om eens
Bananenbrood te bakken in
plaats van cake voor het
weekend. Bovendien is het
gezonder en bevat minder
calorieën dan cake!
Ingrediënten
4 eetlepels plantaardige olie
100 gr. honing
2 eieren
1 theelepel vanillesuiker
3 rijpe bananen
250 gr. volkorenmeel of gewone bloem
2 theelepels bakpoeder
1 theelepel zout
60 gr. gehakte pecannoten (of andere notenmix)
(Je kan zelf naar smaak bijvoorbeeld, kaneel,
kokosrasp, sinaasappelrasp toevoegen)
Bereidingswijze
1. Verwarm de oven op 180˚C en vet een cake
bakvorm in.
2. Prak de bananen en meng in een kom met olie,
honing, eieren.
3. Meng in een andere grote kom het meel het zout
en het bakpoeder.
4. Maak een kuiltje in het meel en schep daar de
bananenmix in. Tot een stevig beslag mengen.
5. De noten erdoor roeren en het beslag in de
bakvorm schenken.

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

6. 1 uur in de voorverwarmde oven bakken tot een
prikker schoon uit het midden verwijderd kan
worden.
7. Op een rooster laten afkoelen.
8. Yammie!
Je kunt van het deeg ook kleine muffins maken.
Verdeel het deeg dan over muffinvormpjes. Leg een
plakje banaan boven op elke muffin en bak de
muffins circa 25 minuten in een oven van 180°C.
Graag wil ik de pollepel doorgeven aan een van
die leuke meiden die al van kinds af aan bij ons
over de vloer komen… Bette van Beers.
Ze studeert Food Design & Innovation in
Den Bosch en op Instagram zie ik steeds hele
mooie gerechtjes voorbij komen. Tijd om er
een in de Koers te zetten in plaats van op
Insta!
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Zorgverzekeringswet
Regio De Kempen
06 - 2184 8165

DE MOBIELE FIETSENMAKER

KBO-Brabant roept kandidaten op voor
proefproces.
Discriminerende voorwaarden voor ouderen bij
persoonsgebonden budget Zorgverzekeringwet
Ouderen die onder de Zorgverzekeringwet
aanspraak maken op een persoonsgebonden
budget (pgb) kunnen hun aanvraag afgewezen
zien omdat hun beperkingen het gevolg zijn
van ‘normale ouderdomsprocessen’. KBOBrabant roept in die zin benadeelde senioren
op zich te melden. Samen met Yuris Rechtshulp
uit Tilburg wil KBO-Brabant een proefproces
steunen om deze discriminatie van ouderen
aan de kaak te stellen.
Minister Schippers (VWS) werkt aan een wijziging
van de Zorgverzekeringswet waarin wordt bepaald
dat zorgverzekeraars ook na 2015 het
‘Zorgverzekeringswet persoonsgebonden
budget’ (Zvw-pgb) moeten aanbieden. De exacte
tekst van het wetsvoorstel komt beschikbaar na
advisering door de Raad van State. Vooruitlopend
hierop hebben de Minister en Staatssecretaris echter
al bestuurlijke afspraken gemaakt met
Zorgverzekeraars Nederland en belangenvereniging
Per Saldo over de voorwaarden waaraan een
aanvraag voor een Zvw-pgb moet voldoen. KBOBrabant heeft deze afspraken nauwkeurig
onderzocht en vastgesteld dat zorgverzekeraars een
pgb onder meer mogen weigeren als sprake is van
functiebeperkingen veroorzaakt door ‘normale
verouderingsprocessen’. In hun polis 2015 hebben
de zorgverzekeraars deze voorwaarden reeds
opgenomen. Volgens KBO-Brabant betekent dit dat
ouderen niet dezelfde rechten hebben als andere
verzekerden en dat is naar de mening van deze
belangenvereniging van senioren onacceptabel.

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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VOOR
FIETSACCU-SERVICE
TESTEN e/o REVISEREN

VOOR
FIETS-OMBOUW
NAAR ELEKTRISCH

VOOR
Service en onderhoud van
rollators, rolstoelen,
gewone en elektrische fietsen

VOOR
bij u aan huis of op het werk.
u hoeft geen lid te zijn.

BERT VAN EETEN
06 - 2184 8165

bertvaneeten.fietsned@gmail.com

Overeenkomst met verzekeraars
De nieuwe regels over het Zvw-pgb zijn het gevolg
van de wijzigingen in het zorgstelsel. Sommige
onderdelen van de oude AWBZ-zorg – waaronder de
wijkverpleging – worden nu geleverd door
zorgverzekeraars. Met de verzekeraars is
afgesproken dat die zorg niet alleen in natura maar
ook via een pgb moet kunnen worden verkregen.
Dat geldt voor elke verzekerde, maar voor ouderen
zijn nadere voorwaarden gesteld. Toch waren de
ouderenbonden geen partij bij de bestuurlijke
afspraken die Minister Schippers en Staatssecretaris
Van Rijn hierover hebben gemaakt met
Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo.
KBO-Brabant heeft Minister Schippers dan ook
aangesproken over de voorwaarden waaraan
ouderen moeten voldoen en over de uitsluitende
werking die deze voorwaarden voor vele ouderen
inhouden. De Minister heeft geantwoord dat het niet
zo is dat ouderen ongelijk worden behandeld, maar
dat zij wil voorkomen dat verzekerden een pgbvoorziening aangepraat krijgen terwijl ze niet in
staat zijn de verantwoordelijkheid daarvoor te
nemen. “Een kwalijke redenering”, zegt Wilma
Schrover van KBO-Brabant, “want waarom zouden
mensen met normale ouderdomsverschijnselen
ineens niet meer in staat zijn verantwoordelijkheid
te nemen voor hun financiën? Wat moet worden
verstaan onder ‘normale’ ouderdomsverschijnselen?
Wanneer ben je eigenlijk oud? En waarom wordt
diezelfde redenering niet gevolgd bij andere
leeftijdscategorieën? Let wel, wij zijn beslist
voorstander van het Zvw-pgb, maar wel voor
iedereen!”.
Oproep aan senioren
Volgens KBO-Brabant blijkt uit de bestuurlijke
afspraken tussen het Ministerie van VWS,
Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo dat
partijen het verstrekken van een pgb aan ouderen
voor wijkverpleegkundige zorg eigenlijk zoveel
mogelijk willen voorkomen. Zorgverzekeraars zullen
dan ook elke weigeringsgrond, zoals die van de
‘normale verouderingsprocessen’, aangrijpen om
aanvragen Zvw-pgb door ouderen af te wijzen. Dit is
des te schrijnender omdat álle zorgverzekeraars
deze voorwaarde hebben opgenomen in hun
polisvoorwaarden 2015.

Hoewel Minister Schippers dat wel suggereert, is er
geen mogelijkheid om over te stappen naar een
zorgverzekering die wel voorziet in een Zvw-pgb bij
beperkingen als gevolg van
ouderdomsverschijnselen.
Senioren die zelf de regie willen houden over de
invulling van hun wijkverpleegkundige zorg, maar
hun aanvraag Zvw-pgb afgewezen zien op grond
van ‘normale verouderingsprocessen’, worden
opgeroepen zich zo spoedig mogelijk na ontvangst
van de afwijzing te melden bij KBO-Brabant
(mpette@kbo-brabant.nl). KBO-Brabant wil namelijk
samen met zijn partner Yuris Rechtshulp uit Tilburg
de gedupeerde aanvrager ondersteunen in een gang
naar de rechter om de bestuurlijke afspraken die
hun beslag hebben gekregen in de polissen van
zorgverzekeraars te laten toetsen op discriminatoire
voorwaarden.
“Samen staan we sterk en met een gezamenlijke
actie hopen we dit ondoordachte beleid terug te
draaien, desnoods via de rechter”, aldus de directeur
van KBO-Brabant.
Achtergrond: het persoonsgebonden budget in
de Zorgverzekeringswet
Mensen met een zorgbehoefte kunnen sinds
1 januari 2015 een beroep doen op verschillende
instanties.
• De gemeente is verantwoordelijk voor de
dagelijkse ondersteuning thuis in het kader van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
• Het rijk is verantwoordelijk voor uitvoering van de
Wet langdurige zorg ( Wlz). Daarbij is sprake van
zware zorg, veelal 24 uur per dag. Die kan, maar
dat hoeft niet, plaatsvinden in een instelling.
• De zorgverzekeraars zijn op basis van de
Zorgverzekeringswet verantwoordelijk voor
medische kosten.
Al deze zorg kan naar keuze in natura (als een
voorziening of (hulp)middel) geboden worden of in
de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij een pgb kan de zorgvrager zelf zorg inschakelen,
waarbij (een deel van) de kosten worden vergoed.
Zorgverzekeraars moeten op basis van de
voorgestelde wijziging van de Zorgverzekeringswet
ook de wijkverpleging, die valt onder de
basiszorgverzekering, als pgb aanbieden.
Zorgvragers kunnen dan zelf bepalen van wie zij de
verpleegkundige hulp willen ontvangen. Dat kan een
informele zorgverlener zijn, maar ook iemand die
toch al aan huis komt om andere ondersteuning te
bieden.

Verslag RKVVO Dames 1

Wind, regen en een eigen goal …. van de
tegenstander, gelukkig!
Nat, koud en niet bepaald een plezier voor de
toeschouwers, dat typeert wel een beetje onze
wedstrijd van afgelopen zondag 29 maart.
Als je kijkt naar onze laatste drie wedstrijden viel
deze wedstrijd nogal tegen. We creëerden niks,
maar ook de dames van OVCS (Ophovense
voetbalclub Sittard) kwamen nauwelijks bij ons doel
in de buurt, laat staan dat er kansen kwamen. Wij
speelden te vaak de lange bal waardoor we niet aan
voetballen toekwamen. Zonder noemenswaardige
gebeurtenissen keerden we na 45 minuten terug in
de kleedkamer.
In de rust vond een aantal wisselingen plaats en dat
pakte in de tweede helft goed uit. We zetten meer
druk naar voren en er kwamen zowaar wat kansen!
Een paar keer waren we echt gevaarlijk voor het
doel van de tegenstander, maar tot de 1-0 kwam
het (nog) niet. Tekenend voor deze wedstrijd: de
enige goal was er een van de linksback van OVCS in
eigen doel. Mooi doelpunt, we hadden het zelf niet
beter kunnen doen.
Hartstikke saai dus, maar wel weer 3 punten! Met
nog 4 wedstrijden op het programma gaan we
stiekem een beetje denken aan de derde periode….
Er is nog van alles mogelijk!
Loes van der Velden, RKVVO Dames 1
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Buurtbemiddeling

Informatie over buurtbemiddeling
Erger je je groen en geel? Bel een
buurtbemiddelaar.
Heeft de buurman alweer zijn auto zo geparkeerd
dat jij niet meer weg kunt? Struikel je over de
kinderfietsen van de buren in de voortuin? Maakt die
stapgrage buurman je voor de zoveelste keer
wakker met zijn luide muziek midden in de nacht?
Blijft de buurvrouw klagen over jouw kinderen,
terwijl ze gewoon buiten spelen? Heb je de buren er
al verschillende keren op aangesproken, maar
ontstaat er irritatie of ben je het helemaal zat? Een
buurtbemiddelaar kan helpen om er samen uit te
komen.
Kleine ergernissen
Blaffende honden, rondslingerende fietsen, een
tuinhek dat niet in de smaak valt… Kleine
ergernissen kunnen uitgroeien tot grote problemen
als mensen er onderling niet uitkomen.

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

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761

We zien het dagelijks op televisie: John Williams,
Natasja Froger of zelfs de rijdende rechter
bemiddelen tussen buren wanneer er ruzie is en de
partijen geen andere oplossing meer zien dan de
televisie erbij halen. Op een televisie-uitzending en
een beroemdheid over de vloer zit je misschien niet
te wachten. Toch kan een beetje hulp van een
onafhankelijke partij soms handig zijn. Daarom zijn
in Veldhoven buurtbemiddelaars actief.
Kleine irritaties
Buurtbemiddelaars zijn onafhankelijke vrijwilligers
die anderen helpen er samen uit te komen bij
irritaties of kleine conflicten. Gewone Veldhovenaren
zoals jij en ik, die getraind zijn in bemiddelen. Ze
werken altijd met zijn tweeën. Zaken die niet bij de
politie of een andere instelling thuishoren, maar
waarvan het wel goed is, dat ze worden opgelost,
komen bij de bemiddelaars terecht.
Neutrale blik
Wanneer je zelf een conflict met een buurtgenoot
hebt, kan een neutrale blik helpen om samen tot
een oplossing te komen. Vaak zijn het simpele
oplossingen, waar je door de emoties zelf nog niet
aan had gedacht. Iemand die niet betrokken is, kan
net zijn wat je nodig hebt om er samen uit te
komen.
Gemakkelijk en kosteloos
Buurtbemiddeling is een oplossing zonder gedoe.
Geen officiële instanties die zich ermee bemoeien.
Door snel iets aan een ruzie te doen voorkom je
erger. Er zijn voor niemand kosten aan verbonden
en het wordt je gemakkelijker gemaakt om samen
tot een oplossing te komen die voor beide partijen
aanvaardbaar is. Zodat je (weer) prettig naast
elkaar kunt leven.
Behoefte aan een onafhankelijke blik? Schakel dan
de buurtbemiddelaars in via Angelique Vervoort:
06-57994904 of
angeliquevervoort@stimulansveldhoven.nl
Stimulans Veldhoven
Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven
tel: 040-253 34 43
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Boergondisch Brabant

Boergondisch Brabant 5 en 6 juni

Stoere Oerse mennekes!

Beste Oerlenaren, op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni is
Oers het centrum van Brabant! In deze Koers is het
inschrijfformulier opgenomen voor deelname aan
ons geweldige dorpsfeest. Schrijf je zelf in en doe
mee! Digitaal inschrijven kan natuurlijk ook. Via
Facebook houden we je op de hoogte van het laatste
nieuws.

Dit jaar serveren we een Brabants 3-gangen Buffet
m.m.v. Oerse Horeca
Na de kindermiddag gaat heel Oers weer gezellig
met elkaar eten van het Brabants Buffet en
aansluitend start het volleybaltoernooi. Dus stel je
team samen en ga in trainingskamp om de
felbegeerde wisselschaal te winnen.

Treedt Zuster Fleur en haar
nonnenvriendinnengroep weer op dit jaar?
Met als thema Brabant is het niet zo moeilijk wat
voor kleding gepast is die avond. Brabants Rood en
Wit natuurlijk! Er zijn zelfs al enkele aanmeldingen
voor optredens en ook de eerste pubquiz teams zijn
aangemeld (aanmelden voor een optreden kan bij
een van de leden van Boergondisch Oers).

3x de wisselschaal gewonnen…. Is houwes!
Reserveer dus 5 en 6 juni in je agenda. Aanmelden
om op te treden kan bij een van de leden van
Boergondisch Oers of via een Facebook berichtje.
Schrijf je dus in voor de kinderactiviteiten, het
Brabants Buffet, 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!!

Tip top in ’t thema gekleed!
Dit jaar Brabants rood/wit!
Op zaterdagmiddag organiseren we
kinderactiviteiten in het Brabantse thema en die zijn
zoals jullie van Boergondisch Oers gewend zijn……
Vet….. !

Boergondisch Brabant
Vrijdagavond 5 juni: Brabantse pubquiz, optredens,
gratis entree
Zaterdag 6 juni: Kinderactiviteiten, Brabants Buffet,
Volley en after party
Zoals jullie zien belooft het weer een geweldig
dorpsfeest te worden!
Met Boergondische groet,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl
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Programma Boergondisch Brabant
Vrijdagavond 5 juni en zaterdag 6 juni 2015

Boergondisch Brabant

Programma vrijdag 5 juni

21.30 uur

Ontvangst Entree gratis
Dresscode: Brabants rood-wit
In verband met de strikte sluitingstijd, starten we op tijd met het
avondprogramma. Zorg dus dat je op tijd bent!
Iedereen is van harte welkom
Start Boergondisch Oerse Pub quiz
(Een team bestaat uit minimaal 8 deelnemers)
Optredens met medewerking van Oerse artiesten

01.00 uur

Sluiting

19.30 uur

20.00 uur

Programma zaterdag 6 juni
13.00 uur
16.00 uur
16.30 uur
16.00 uur – 18.30 uur

Kinderactiviteiten
Start kinderactiviteiten (groep 1 t/m 8 basisschool)
Zorg dat je op tijd aanwezig bent!
Einde kinderactiviteiten
Kinderen die zich aanmelden via inschrijfformulier, eten gratis frietjes mee
Brabants Buffet
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven
Kosten 3-gangen buffet: € 7,50 per persoon
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het afhalen van de eetbonnen
Volley
Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit jaar wederom een
aparte poule gemaakt worden voor tieners (vanaf middelbare school)
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers
Deelname is op eigen risico

17.45 uur

Presentatie volleybalteams in thema

18.00 uur

Start eerste wedstrijd

21.30 uur

Start avondprogramma in de tent mmv Motion Coverband
Prijsuitreiking volleybaltoernooi in de pauze van de band
Sluiting

01.00

Inschrijven kan op bijgevoegd inschrijfformulier of via www.boergondischoers.nl
Inschrijven vóór 17 mei 2015
U kunt de bestelde bonnen voor het Brabants buffet (contant) betalen en afhalen bij
Dorpscentrum d’Ouw School
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Dinsdag 2 juni

Tussen 19.00 en 20.00 uur

Donderdag 4 juni

Tussen 19.00 en 20.00 uur

Inschrijfformulier Boergondisch Brabant 5 en 6 juni 2015
*Pub quiz

*Kinderactiviteiten
*Brabants Buffet
Inschrijven vóór 17 mei 2015

*Volleyen

Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl
Naam
Adres
Telefoonnummer

06-

E-mail
Vrijwilligers
Datum

Hulp

X

Di. 2 juni

Hulp bij opbouw tent (v.a. 18.00 uur)

Vr. 5 juni

Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur

Za. 6 juni

Groepje begeleiden of bij activiteit

Za. 6 juni

Scheidsrechter volleyen

Za. 6 juni

Hulp bij buffet: vanaf 15.45 uur

Za. 6 juni

Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00
O vanaf 19.00

Zo. 7 juni

Opruimen (9.30 uur)

Pub quiz

(vrijdag 5 juni)

Naam

Naam Team
E-mail
1

= Contactpersoon

5

2

6

3

7

4

8

Kinderactiviteiten

(zaterdag 6 juni)

Naam kind 1

Groep

Naam kind 2

Groep

Naam kind 3

Groep

Naam kind 4

Groep

Brabants Buffet

(zaterdag 6 juni)

Aantal personen
Volley

(zaterdag 6 juni)

Naam team
E-mail
Competitie

O Volwassenen
O Tieners (vanaf middelbare school)

Namen
deelnemers

1

= Contactpersoon

4

2

5

3

6

Inleveren bij:
J Adriënne van de Vorst
J Mieke van Campen
J Voor meer informatie zie

Stepke 1
Janus Hagelaarsstraat 19
www.boergondischoers.nl
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 37, nr. 6, juni 2004
Een geslaagde avond.
Het oranjecomité vond het tijd voor veranderingen.
Omdat het weer het de afgelopen jaren af liet
weten, namen ze het zekere voor het onzekere en
besloten de
koninginnenacht/dag in d’Ouw School
te vieren. Op
29 april 's avonds
werden de kinderen
om 18.30 uur
verwacht, er volgde
een warm ontvangst
met ranja en koek
met muisjes. Er
waren allerlei
gezellige spelen,
waaraan iedereen
vrijblijvend mee kon doen.
Ook was er een knutselhoek en een goochelaar
zorgde voor het vermaak.
De ouders konden onder genot van koffie en later
andere drankjes gezellig bijkletsen terwijl de
kinderen zich perfect vermaakten, een gouden
formule!

Er kon ook nog een spijker in een boomstam
geslagen worden, waarbij zowel Thomas als
Marian v.d. Boomen in de prijzen vielen (dus heb je
mankracht nodig, niet verder zoeken, gewoon
bellen!)
Het hoogtepunt van de avond was toch wel de
uitreiking van de lintjes voor de organisatoren, ze
hebben het zeker verdiend en hoe dit verliep ziet u
op bijgevoegde foto's, met dank aan
Tonnie van der Vleut.

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

fractie@cda-veldhoven.nl

Tot slot werden we nog verrast met heerlijke
puntzakjes friet en werd het rond middernacht tijd
voor ons om naar huis te gaan na een zeer
geslaagde avond.
Oranjecomité, bedankt!!!!!!
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Verslag Zonnebloem
Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!

Paasstukje maken bij de Zonnebloem.
In de week voor Pasen stond de activiteit,
paasstukje maken gepland.
De workshop werd gegeven in d'Ouw School door
Corrie van Riet.
Corrie had voor allerlei leuke bloemen en
accessoires gezorgd.
De middag begon met koffie/thee met paascake.
Daarna werd er hard gewerkt, want het valt niet
altijd mee om de takjes en blaadjes op de juiste
manier in de oase te krijgen. Maar de resultaten
waren weer erg mooi.
Iedereen ging met een zelfgemaakt stukje voldaan
naar huis. Het was een gezellige en geslaagde
middag, met dank aan Corrie van Riet.

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

Zonnebloem 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.

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

Jeugd Solisten Concours 2015
Het Jeugd Solisten Concours is een initiatief
van de Veldhovense harmonieën. Het concours
is bedoeld voor alle jeugdleden die nog geen
18 jaar zijn. Zij kunnen een muziekstuk ten
gehore brengen, wat door een deskundige jury
beoordeeld wordt met een aantal punten. Op
basis van het aantal punten wordt een prijs
gegeven.
Op zaterdag 4 april was het dan eindelijk zover.
Omdat ik direct nadat ik gespeeld had, naar de
voetbalwedstrijd moest, gingen we met de auto naar
de Muziekschool. Als eerste moest je je aanmelden
in een gangetje dat achter de Rabobankzaal was.
Daarna kon je op de 1ste verdieping gaan oefenen
als je wilde. Vervolgens werd je gehaald en dan
moest je in de zaal waar de optredens waren, nog
even wachten naast nog 2 of 3 andere kinderen.

Als de presentatrice dan je naam zei dan mocht je
naar voren komen. Maar je moest even wachten tot
het belletje van de jury rinkelde vóór je mocht
beginnen.

Siegert op de drums.
Toen er iets van 20 kinderen waren geweest, was er
een prijsuitreiking. Bij de prijsuitreiking moest
iedereen die gespeeld had naar voren komen. We
kregen van Janneke Hendriks en de presentatrice
een diploma met hoeveel punten je had gehaald en
op welke plaats je geëindigd was en een rapport van
de jury wat goed ging en wat beter kon. Al met al
was het een leuke en gezellige ochtend!!!
Nog even wachten voordat ik mocht beginnen.

Prijsuitreiking door Janneke Hendriks.
Siegert de Jong,
Harmonie St. Cecilia
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Op 4 april heb ik meegedaan aan het Jeugd Solisten
Concours. Dat werd gehouden in muziekschool
Art4U hier in Veldhoven. Het begon om 10.00 uur en
ik was rond 12.20 aan de beurt. Eigenlijk zou ik al
eerder aan de beurt zijn, maar het duurde allemaal
langer.

BIO gezelligheidstoernooi

BIO-GEZELLIGHEIDSTOERNOOI
ZONDAG 31 MEI 2015
VRAAG VRIENDEN, FAMILIE OF BUREN EN
DOE GEZELLIG MEE!
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
De volgende personen schrijven zich in voor
het gezelligheidstoernooi van 31 mei 2015
Bjorn op zijn hoorn.
Het liedje dat ik speelde heette ‘American Medley’.
Je kon kiezen of je begeleiding met CD wilde of met
piano. Ik had begeleiding van een piano en de
pianist heette Evert.
Er waren heel veel kinderen die meededen aan het
concours. Die speelde bijvoorbeeld saxofoon,
klarinet, trompet, hoorn, dwarsfluit en drums.
Ik was wel zenuwachtig, maar het ging goed en heb
een mooie beoordeling gekregen. Toen het
afgelopen was kregen we allemaal een rolletje snoep
en een diploma.

DAMES

HEREN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTACTADRES:
naam:

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

e-mailadres: ..............................................
Ook Bjorn kreeg een diploma uitgereikt door
Janneke Hendriks.
Groetjes van Bjorn Snelders.

telefoonnr.: ..............................................
NAAM TEAM:

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

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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Oranjemarkt 2015
PROGRAMMA
27 april 2015
Voor de eerste keer vieren we Koningsdag op de
‘echte’ datum, op de verjaardag van onze Koning
maandag 27 april 2015. Ook dit jaar hebben we
weer gezorgd voor een gevarieerd en gezellig
programma met vele Veldhovense muzikanten,
verenigingen en sportclubs. Samen met u gaan we
zorgen voor een super Oranje Koningsdag op
maandag 27 april 2015.

10.00
11.00
11.30
11.00
11.00
11.00

– 17.00
–
–
–
–

17.00
17.00
17.00
17.30

Vrijmarkt
Kinderoptocht
Kinderplein
Plus Brinkpodium
NHA Parkpodium
Terrassen open

Van, voor & door Veldhoven
Plus Brinkpodium
Locatie

: Grasveld Nieuwe Kerkstraat/
Platanenlaan
Presentatie : DJ Dow
Geluid
: Bazelmans AVR

11.00u

Gratis entree!

11.15u
11.30u
12.00u
12.30u
13.45u
14.15u
14.45u
15.15u
15.45u
17.00u

Opening door Burgemeester Mikkers
en gedecoreerden Gemeente Veldhoven
Kinderoptocht onder muzikale begeleiding
van de Fistkapel Veldhoven
DéDé Danceballet Dans
DJ Dow
Shoulder of Giants Band
DJ Dow
Cardo Dance Department Dans
John de Wit Zang
DJ Dow
Kennèh Band
Sluiting

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

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Op het terrein van Severinus

NHA Parkpodium
Locatie
: voor hoofdgebouw Severinus
Presentatie : DJ Eddy
Geluid
: Bazelmans AVR

Kinderplein
Locatie
: Plein Hulst/ Laar
Presentatie : Albert Leo
Geluid
: Coconut
11.30u
11.45u
12.15u
12.30u
13.00u
13.30u
13.45u
14.45u
15.15u
15.45u
17.00u

Aankomst Kinderoptocht en prijsuitreiking
Cardo Dance Department Dans
Circus Z.E.S. Demo
IRA’s Dance Studio Dans
N-Joy Dance Company Dans
Circus Z.E.S. Demo
Final Strike Band
Circus Z.E.S. Demo
DJ Muziek
Confetti Band
Sluiting

Extra activiteiten op het Kinderplein:
· Luchtkussen/ballenbak voor de kleintjes
· Ranjakoe
· Mega 4 op een rij
· Kinderboerderij
· Ballonenclown “Hilde”

11.00u
11.15u
11.45u
12.15u
12.30u
13.00u
13.30u
14.00u
15.15u
15.45u
17.00u

DJ Eddy
N-Joy Dance Company Dans
Balletstudio Valentijn Dans
DJ Eddy
John de Wit Zang
DéDé Danceballet Dans
DJ Eddy
Mr. Moto Band
DJ Eddy
Van Eigen Bodem Band
Sluiting

Extra activiteiten nabij het Parkpodium:
‘palmboom klimtoren’ en
Courage Schermvereniging.

Dweilorkesten op de markt!
Tiswa, Fistkapel Veldhoven, Eindhoveniers,
Just4Fun, Effe d’r Neffe, Arjamusement, VMV,
De Hurkers
Extra activiteiten ambulant op de markt zijn twee
steltlopers (“Pauw”)
BLIJF ONS DE KOMENDE WEKEN VOLGEN VIA:

www.oranjemarktveldhoven.nl,
FACEBOOK (LIKE ons!) EN TWITTER!

Nieuw betaalsysteem: MUNTEN
Om rijvorming en lange(re) wachttijden te
voorkomen maken we ook dit jaar gebruik van
munten. Op diverse centrale locaties op het
Oranjemarktterrein kun je de munten
kopen bij speciale automaten en/of kassa’s.
LET OP: de munten zijn alleen geldig op de
Oranjemarkt 2015 en worden niet retour genomen.

Tot maandag 27 april!
jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Vriendjes & vriendinnetjesdag

Versterking gevraagd

Vriendjes en vriendinnetjes dag
RKVVO

Versterking gevraagd voor ons
Bosbender Kids team.

Zondag 29 maart vond de vriendjes en
vriendinnetjes dag plaats bij RKVVO. Hoewel het wat
nat weer was, was de opkomst van de vrijwilligers
om die dag tot een succes te maken groot.
Nu de kinderen nog. Die opkomst was wat minder
dan waar op gehoopt was, maar misschien kwam
dat wel doordat alle kinderen nog lagen te slapen
omdat de klok verzet was. Vanaf 09:00 konden de
jongste kinderen (mini’s en Fjes, en alle andere
kinderen in die leeftijdscategorie) een balletje
komen trappen. Er waren spelletjes zoals: waterbak
schieten, latje trappen, penalty schieten en eieren
schieten. Later, om 10:15 (erg laat vonden de
begeleiders, die er al vanaf half 9 waren, dat nog
steeds niet) was het de beurt aan de jongens en
meisjes met een leeftijd van E-speler om de
begeleiders eens een flink hoge score op te laten
schrijven. Daar hebben zij dan ook zeker voor
gezorgd! Ondanks de regen en de geringe opkomst,
was het toch een geslaagde ochtend.

Wij zoeken papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of andere
geïnteresseerden, die het leuk zouden vinden om
ons op vaste basis te helpen. We hebben met veel
plezier al zo’n 10 keer een groep gedraaid. We
hebben onder andere een keer voederhuisjes
gepimpt, sprookjes op muziek gemaakt, lavalampen
in elkaar geknutseld, paastakken versierd en
getekend met een professioneel tekenaar. Maar we
hebben nog heel veel andere leuke ideeën op de rit
staan waar we hulp bij kunnen gebruiken! De
opkomst blijft tussen de 20-25 kinderen en daar zijn
we heel blij mee.

Groetjes Meral

De Bosbender Kids is opgezet voor kids van
groep 1 t/m 8. De kosten zijn 2 euro per kind en de
activiteit is van 14.00-16.00 uur, steeds tijdens de
even weken op vrijdagmiddag (geen activiteiten in
de vakantieperiode en feestdagen)

Dus als je denkt, dat is iets voor mij en je het een
uitdaging zou vinden om ons op vaste basis te
helpen bij activiteiten, stuur dan een mailtje met je
gegevens en beschikbaarheid naar:
bosbenderkids@gmail.com
Team Bosbender Kids
Janine Zwerink-Nijlunsing &
Marlène Snelders-Linssen
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Dodenherdenking

St. Dodenherdenking nodigt u uit….
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven is
opgericht om in Veldhoven de herdenking te
organiseren van alle burgers en militairen die,
sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door
oorlogshandelingen en terreur zijn
omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar
de Veldhovense burgers en militairen die in het
belang van het Koninkrijk of tijdens
vredesmissies zijn gevallen.
De stichting organiseert daarom ieder jaar op 4 mei
een Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de
Kleine Dreef. Voorafgaand is er om 19.00 uur een
Herdenkingsbijeenkomst in de H. Caeciliakerk aan
de Dorpstraat en na afloop van de Dodenherdenking
is er in datzelfde kerkgebouw een gratis
Herdenkingsconcert.
Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur in de
H. Caeciliakerk
Aan de Herdenkingsbijeenkomst in de
H. Caeciliakerk wordt medewerking verleend door de
Stichting Dodenherdenking Veldhoven, basisschool
Op Dreef, Amnesty International, Hans van den
Eijnden, Ambassade van Vrede en de gezamenlijke
Kerken. Na afloop van deze bijeenkomst gaan de
aanwezigen in optocht, voorafgegaan door het
Veldhovens Muziekkorps en de gildebroeders van
het Gilde St. Caecilia, naar het nabij gelegen
Klokmonument aan de Kleine Dreef.
Kranslegging bij het Klokmonument om 20.00u
Na het luiden van de klok wordt twee minuten stilte
in acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens
Muziekkorps het Wilhelmus en houdt burgemeester
J. Mikkers een toespraak.

Hierna volgt de kranslegging door verschillende
organisaties, die hierbij worden bijgestaan door leden
van de Scouting St. Stanislaus Kostka.
Herdenkingsconcert in de H. Caeciliakerk om
21.00 uur door Veldhovens Mannenkoor
Na afloop van de Dodenherdenking is er om
21.00 uur een gratis toegankelijk
Herdenkingsconcert, verzorgd door Veldhovens
Mannenkoor, o.l.v. Nadia Loenders en
pianobegeleiding van Tannie Muijsenberg – van Loon.
Zij brengen ten gehore:
1.

Beati mortui

F. Mendelssohn

Periti autem

F. Mendelssohn

2.

Ave Maria

F. Biebl

3.

Zes liederen van Gellert

L. van Beethoven

4.

Sjej Djenj

D. Bortniansky

5.

Spasjényje sadjelal jesí

P. Tschesnokoff

6.

PIANO INTERMEZZO, werken uit Schindler’s list

7.

In Vlaanderens velden

8.

Prayer of the Children

9.

Sure on this shining night M. Lauridsen

D. McIntyre

10. Dirait on

M. Lauridsen

11. Time to leave

F. Herzog

12. The seal lullaby

Eric Whitacre

13. If

M. Nyman ( een
mijmering uit het
dagboek van Anne
Frank, in een
arrangement van
Nadia Loenders,
soliste: Greya Vldal)

De Stichting Dodenherdenking Veldhoven nodigt u uit
de Herdenkingsbijeenkomst, de Dodenherdenking bij
het Klokmonument en het Herdenkingsconcert bij te
wonen. U bent van harte welkom!
Komt u ook? Tot ziens op maandag 4 mei 2015.
Relevante informatie over de Dodenherdenking in
Veldhoven treft u aan op onze website
http://www.dodenherdenkingveldhoven.nl.
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Een teek? Pak ‘m beet!

Maandag 13 april start de week van de Teek.
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán
u ziek maken als de teek lang vastgebeten in
uw huid zit. De app Tekenbeet helpt te
controleren op teken en brengt u op de hoogte
van de actuele tekenactiviteit.
Teken komen op veel
plaatsen in Nederland voor.
Ze leven tussen bladeren en
in hoog gras en struikgewas.
Ze lijken op kleine platte
spinnetjes. Sommige teken
zijn besmet met de Lymebacterie die de ziekte van
Lyme kan veroorzaken. Als
een teek lang op de huid zit,
bestaat de kans dat hij deze
bacterie overbrengt. De
ziekte is meestal goed te
behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan
deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan
hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid.
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert
om uw huid en kleding altijd goed
te controleren op teken, als u in de
natuur bent geweest. Vindt u een
teek? Dan kunt u die eenvoudig zelf
verwijderen met een pincet of
tekentang. Ontsmet daarna het
beetwondje en noteer wanneer en
waar u op de huid gebeten bent.
Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was ze dan op
60°C of doe ze in de wasdroger.
Naar de huisarts?
Als de teek langer dan 24 uur in de huid gezeten
heeft, overleg dan met de huisarts of behandeling
gewenst is. Heeft u een teek binnen 24 uur
weggehaald? Houd tot drie maanden na de
tekenbeet de huid rond de beet in de gaten. Let op
het ontstaan van een rode ring of andere klachten
die kunnen duiden op de ziekte van Lyme. Krijgt u
klachten? Ga naar de huisarts en meld dat u door
een teek gebeten bent.
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App “tekenbeet”
De app bevat informatie over hoe te controleren op
teken en hoe u een teek kunt verwijderen. U kunt
een tekendagboek aanleggen en hierin een
tekenbeet registreren, waarbij u een herinnering
ontvangt om de beet te controleren. Daarnaast is
een alarm in te stellen zodat u altijd op de hoogte
bent van de actuele tekenactiviteit. De app is te
downloaden voor Android in de Google Play Store en
voor Apple-gebruikers in de App Store.
Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met
het team Infectieziekten via telefoonnummer
088 0031 333 of mail naar
infectieziekten@ggdbzo.nl. Meer informatie vindt u
op de website van de GGD Brabant-Zuidoost,
www.ggdbzo.nl, en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl/tekenbeet.

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:

V.l.n.r.: Rene Soetens, Ries Renders, Peter de Jong en
Janus Hazenberg (foto uit 1971-1972)

Renders metaalbewerking is nu toeleverancier van
diverse plaatwerkproducten en constructies voor
diverse sectoren zoals o.a. transport, recycling,
bouw, land- en machinebouw. Er worden half
fabricaten maar ook eindproducten vervaardigd incl
nabehandeling.
Het bedrijf telt 7 medewerkers en Ries en Tilla zijn
ook nog dagelijks inzetbaar.

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Ries Renders leerde het smidsvak in de plaatwerkerij
van Philips. In 1967 begon hij in de boerderij aan de
Oude Kerkstraat 61 een smederij. Zijn klanten
waren landbouwbedrijven in het kempische land.
Al snel kwam daar laswerk voor DAF bij, o.a.
veerstoelen, bandendragers en vele andere
onderdelen voor de toen nog opleggers en
aanhangers van DAF.
In 1970 kwam Heras hekwerk als klant erbij en Ries
werd gevraagd om een proef te maken voor
bouwhekken, dit verliep goed en 1,2 miljoen
bouwhekken later ging Heras met dit product naar
Tsjechië ivm de lage
lonen. Dit was in
1995, zoon Harrie zat
toen nog op school
en besloot samen
met Ries om naast
laswerk ook met
plaatwerk verder te
gaan. Er werd
geïnvesteerd in
plaatwerkmachines
zoals een knipschaar
en een buigbank van
4 meter.
In 1996 nam Harrie
het bedrijf over en
door de jaren heen
werden er diverse
plaatwerkmachines
bij gezet waaronder
een lasersnijder.
Ries Renders met zoon Harrie

Begin 2013 investeerde Renders in een lasbedrijf in
Eersel .
Renders was al jaren toeleverancier van dit bedrijf
wat helaas eind 2012 door zware tijden in de crisis
failliet ging.
Onder de naam RVDO BV werd het bedrijf
voortgezet, hierdoor bleef de omzet behouden en
werden mogelijkheden uitgebreid.
Zo wordt bij RVDO BV in Eersel ook de complete
engineering verzorgd. Naar wens van de klant
worden tekeningen en berekeningen gemaakt.
Na toelevering van plaatdelen via Renders
metaalbewerking worden bij RVDO BV compleet
werkende machines samengesteld, afgemonteerd en
getest inclusief hydrauliek en elektra.
RVDO telt 10 medewerkers.
Voor meer informatie:
www.rendersmetaalbewerking.nl of
www.rvdo-bv.com

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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Verslag Lego League

Laatste keer Lego League
Op vrijdag 27 februari kregen we bezoek van
Jasper Lok van het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport. Dit kwam omdat we namens de
Lego Learn Adventures een mail hadden gestuurd
naar Edith Schippers de minister. Nadat we voor de
derde keer een mail hadden gestuurd kregen we een
mailtje terug van Jasper Lok, beleidsmedewerker
van het ministerie van VWS dat hij ons project erg
interessant vond en dat hij zo nieuwsgierig was
geworden dat hij een keer naar onze presentatie
wilde komen kijken en met ons erover discussiëren.
Dus kwam op vrijdag 27 februari Jasper Lok omdat
hij anders maar alleen was hadden we Anja Bastings
voedingsconsulente van Fit en Slank,
Susan Dortmans GGD, Sarayke de Jong diëtiste,
Ad Adriaans van de krant en een medewerker van
Philips Health Care maar die konden er helaas niet
bij zijn.

Iedereen vond het wel een beetje spannend.
Daarna begonnen we met onze presentatie van de
Health Care chip. De presentatie ging goed en ze
waren erg enthousiast.
Na de presentatie hebben de gasten vragen aan ons
gesteld over de chip en hoe we over bepaald eten
dachten.
We zijn tot de conclusie gekomen dat het een mooi
idee is maar dat er ook nog veel bij komt kijken om
het uitvoerbaar te maken, ivm de privacy van
mensen en wie bepaalt wie een chip krijgt.
De volgende dag stond er een artikel in het
eindhovens dagblad met een grote foto !
Het was een super leuke afsluiting van een mooi
project.
Britt Renders

Om half elf kwamen de gasten binnen, we stonden
bij de voordeur om de gasten te ontvangen en te
begeleiden naar het lokaal waar ze koffie en thee
kregen.
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Paaseieren zoeken
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

5 april – In tegenstelling tot het mindere weer
in de voorafgaande week, gingen we op deze
middag met het zonnetje in de rug, met velen
weer naar het paasbos.
Om vervolgens, zoals elk jaar, daar te gaan zoeken
naar de kalkeieren die de paashaas verstopt had.
Aangezien de groep kinderen wederom weer iets
kleiner was dan vorig jaar, waren er geen
chocolade-eieren verstopt en mochten ze allemaal in
hetzelfde stuk bos gaan zoeken. Gelukkig zagen we
wel een aantal nieuwe gezichten! Toekomstige
bewoners van Oerle die dit evenement niet wilden
missen en de komende jaren gezellig mee blijven
doen toch?!

Degene die met flink wat hulp er met het gouden ei
vandoor ging was: Janiek v.d. Velden.
De gele en groene eieren waren gevonden door:
Juul Goossens, Jennie Kelders en Pien Wouters.

Winnende kids v.l.n.r: Janiek v.d. Velden,
Juul Goossens, Pien Wouters en Jennie Kelders.
Allemaal op zoek naar het gouden ei.
Afijn, toen de kinderen 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!
Nou ja, de kinderen kregen hulp. Want bij hoge
uitzondering mochten de ouders mee helpen zoeken
omdat het gouden ei dit jaar wel héél erg goed
verstopt was!!
GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

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

De kinderen die de gekleurde eieren vonden kregen
als beloning een leuke traktatie van de paashaas.
Bedankt en we hopen jullie volgend jaar wéér te
zien!

Rechts: Wat een eieren!
Onder: De verstopploeg

J

Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,
maar een op resultaat gerichte aanpak!

Mijn behandelingen worden veelal
vergoed door uw zorgverzekeraar.
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl)

Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters
(Natuurgeneeskundig Therapeut)
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven
Mobiel: 06-22803190
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak)
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Ik app, jij ook!?
Tegenwoordig zijn er op het internet eindeloos
veel apps die leuke en handige dingen
beschrijven. Apps om dingen te leren, maar
ook creatieve dingen te doen. Onderstaand zal
ik elke maand enkele apps beschrijven.
Wanneer je zelf nog leuke apps weet waar
iedereen van moet weten, stuur dan een
mailtje naar redactie@koersvanoers.nl.
SchoolTV Beeldbank,
Leeftijd: 3-18 jr,
Beschikbaar: Android en I-pad
Blijft een topper, deze mooie
collectie filmpjes van de NTR. Zo’n
4000 clips over van alles en nog wat,
van aardrijkskunde en natuur tot
kunst en techniek. De filmpjes zijn
o.a. afkomstig uit Het Klokhuis en op
schoolonderwerpen ingedeeld. Zoek en vind bij jouw
onderwerp of begrip de juiste clip.
Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen

Pelle puzzelt,

Leeftijd 8-11 jr,
Beschikbaar: Android en I-pad
Leuk spel met 18 woordzoekers, die
zijn bedacht voor en door kinderen
met dyslexie. Overigens is de app
ook voor kinderen zonder dyslexie
een leuke manier om met taal bezig
te zijn. Het spel lost dyslexie niet op, maar helpt
kinderen hun vaardigheden te verbeteren.

* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dpgveldhoven.nl

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

Topo Test Nederland,
Leeftijd 8-12 jr,
Beschikbaar: Android
Met deze app leer je de topografie van
Nederland.Test je kennis over alle
provincies, (hoofd) steden, plaatsen en
wateren. Er worden meerkeuze-vragen gesteld,
maar ook vragen waarbij je zelf het goede antwoord
moet bedenken. Het is misschien niet de leukste app
om te spelen, maar het sluit wel goed aan bij wat
kinderen op school leren.

Italiaanse
autospecialist

·
·
·
·
·
·

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

· Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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Where’s my water,
Leeftijd 5 +,
Beschikbaar: Android en Ipad
De app Where’s my water speelt af in
het riool onder de stad. De alligator
Swampy is een nieuwsgierig, aardig en
gekke alligator die gek is op het nemen van een
douche. Zijn vrienden hebben zijn waterleidingen
kapot gemaakt en kan niet meer lekker douchen.
Help Swampy door de leidingen met het water naar
zijn douche te leiden!

Uitslag kleur/knutselplaat van januari 2015;
“Disney’s Frozen”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Lola Sandkuijl
Leeftijd: 8 jaar, maar al bijna 9 (17 juni 2015).
School: St Jan Baptist, Groep 5
Ze woont: Stepke 9 te Oerle
Papa en mama heten: Carolien & Chris
Broertjes of zusjes: zus, Lois (12 jaar)
Huisdieren/dieren: Hond Teuntje
Sport: Scouting, Dansen (Cardo)
Wat wil je later worden: wil graag in het
ziekenhuis werken, eten rond brengen of
verpleegkundige o.i.d.
Lola had uit de Koers van januari 2015 de “Frozen”
kleurplaat ingekleurd en kwam als beste uit de bus
(gele brievenbus), vandaar dit interview. De
kleurplaat die Lola had ingekleurd is een afbeelding
uit de film ‘Frozen’ met hierop Anna en Elsa
afgebeeld en de sneeuwpop Olaf (zie onder).
“Frozen” is een animatiefilm die
gebaseerd is op het sprookje 'The
Snow Queen' van Hans Christian
Andersen. Er zijn twee prinsessen
in het koninkrijk Arendelle: Elsa, de
troon-opvolgster en haar jongere
zus Anna. Elsa heeft magische
krachten, waarmee ze sneeuw en
ijs kan creëren. Maar doordat Elsa
geen controle over haar krachten heeft komt het
koninkrijk in een eeuwige winter terecht. Anna gaat
op zoek naar Elsa (die zich in de bergen verscholen
houdt om haar krachten geen gevaar te laten zijn).
Anna doet er alles aan om de zomer en de liefde
terug te laten keren in Arendelle.
Is Lola ook zo’n Frozen fan?
Menigeen (en vooral meisjes) hebben de film Frozen
al meerdere malen gezien. Bij mij thuis (interviewer)
staat de teller ergens tussen de 10 en 15 keer. Ben
benieuwd hoe vaak Lola de film gezien heeft?
Lola vindt de film Frozen wel leuk en vond de
kleurplaat ook erg mooi, maar is niet echt fan of zo.
In welke groep zit Lola?
Lola zit in groep 5 van de Sint Jan Baptist.
In Lola’s groep zitten in totaal 14 kinderen, 4 ervan
zijn meiden en de rest jongens. ’s Ochtends hebben
ze les van Juf Lineke en ’s middags van juf Rachel of
juf Ans in de combinatie groep 3 en 4 en 5 (totaal
29 kinderen). Juf Kitty was afgelopen tijd hun
invaljuf, maar nu alle tenen, voeten en benen weer
genezen zijn, zijn juf Lineke en juf Ans weer terug.
Ook zijn ze met zijn 29 kinderen bij juf Ans geweest,
Juf Ans schijnt een soort dierenpark achter het huis
te hebben, dus het zal wel erg interessant zijn
geweest. De vriendinnetjes en vriendjes waar Lola
vooral mee speelt zijn Janne, Marrit, Sanne, Jaiden,
Alexander en Yannik.
Wat vindt Lola leuk om te doen?
Wanneer je Lola vraagt wat ze leuk vindt om te

doen dan krijg je daar direct een antwoord op.
Lola vindt het leuk om te voetballen. Voetballen
achter thuis tegen de muur in de tuin. En
buitenspelen is ook wel een toppertje. Lola fietst
graag door de buurt en speelt dan graag met andere
kinderen. Ook kijkt ze graag televisie of doet
spelletjes op de I-Pad. Soms gebeurt het wel dat
Lola te laat thuis is, maar Lola draagt meestal geen
horloge en hoe kan zij nou weten hoe laat het is!? Er
staat toch niet op elke hoek van de straat een klok
(misschien iets voor de ideeënbus bij de gemeente).
Scouting en HipHop dance
Dat Lola op Scouting zit zal je dan ook niet zo
verbazen. Lekker in de buitenlucht activiteiten doen
past echt bij haar. Enige tijd geleden zijn ze met de
Scouting naar De Open Dag van het ziekenhuis
geweest. Ze mochten met een echte spuit een beer
(Mr. BEER) beter maken en kregen ook nog een
spuitje mee. Ook had Lola nog een nepwond op haar
arm gekregen. Ze vond de excursie super leuk.
Aangezien Lola een stoere meid is houdt ze ook van
stoer dansen. Lola zit op HipHop dance bij Cardo
Dance Department in Veldhoven Dorp.
Badritueel
Lola vindt het erg leuk om in bad te gaan.
Elke keer wanneer ze in bad gaat maakt ze haar
eigen geurtjes. Zo mengt ze alle shampoo’s,
badschuim en conditioners door elkaar en krijgt de
mooiste kleuren en ook wordt er met de geur
geëxperimenteerd. Nou Lola wanneer je later groot
bent en hier in verder wilt gaan.. dan moet je het
maar “ Soap the Lola” of “Lola Soap” noemen.
Teuntje
Wie is Teuntje zul je je afvragen. Teuntje is de hond
van Lola en Lois. Het is een King Charles Cavelier,
maar zonder stamboom. Teuntje is inmiddels 3 jaar
oud en Lola (maar ook haar zus Lois) laten Teuntje
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elke ochtend uit. Soms laat mama Teuntje ’s
ochtends uit en eigenlijk zou Lola wel willen dat
mama het altijd doet, maar gelukkig hebben ze een
soort uitlaatschema zodat alles eerlijk verdeeld is.
Gelukkig wel hè, Teuntje.
Voordat Teuntje er was hebben ze 3 hamsters gehad
(achter elkaar), maar de levensduur van een
hamster bleek niet zo lang te zijn (opmerking
moeder!). De eerste hamster is doodgegaan en de
derde ook. De tweede hamster hebben ze terug
gebracht naar de dierenwinkel omdat de hamster te
snel was en niet geaaid wilde worden. Je moet als
hamster tegenwoordig toch wel aan strenge eisen
voldoen!
Koude pasta salade
Lola houdt ook van lekker eten. Koude pastasalade
en slaatjes gaan er bij Lola goed in. Ook sla met
tomaten, eieren en slasaus heeft Lola’s voorkeur
qua eten. Leuk om eens iets anders te horen. De
meeste kinderen hebben hun voorkeur toch meestal
bij een van de drie P’s liggen.
Goed voor de wereld?
Wanneer Lola iets in de wereld mocht veranderen
zou ze willen dat alles van snoep zou zijn (eerste
antwoord). Ik ben benieuwd waar Lola dan als
eerste mee zou beginnen? Chocolade dakpannen of
planten van trekdrop, chocolademelk regen of
misschien nog wel iets anders.
Het tweede antwoord op bovenstaande vraag was
dat Lola graag zou willen dat wanneer iemand pijn
heeft alle andere mensen zouden helpen. Voor Lola
is dit een gewoonte, maar ze is er blijkbaar achter
gekomen dat dit niet voor iedereen geldt.
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Lola het is wel een nobel streven en ik ben het
volledig met je eens. Lola wil ook graag mensen
mee helpen die ziek zijn. Of een kaartje sturen of ze
gewoon fysiek helpen. Lola wil graag zuster worden
in het ziekenhuis, eten rond brengen en dan lekker
kletsen met de mensen daar.
Vakantie
Lola gaat wanneer ze op vakantie gaat met de
caravan, vaak naar Frankrijk en soms Duitsland of
Nederland. Lola en Lois slapen dan zelf in een eigen
tentje (naast de caravan). Dan heeft Lola ook haar
knuffelpopje mee (een knuffel die ze nooit weg zou
doen) en ik hoop voor haar dat ze geen spinnen in
de tent tegen komt.
Shoppen
Lola haat shoppen, zoals ze het zelf zegt. Maar
wanneer het voor haar zelf is en zeker weet dat ze
iets mag of gaat kopen is het wel leuk. Gelukkig is
de prijs (waardebon) van deze kleurplaatwedstrijd
alleen voor jou en Lola heeft al een bestemming in
gedachten. Nog even door sparen en dan de
waardebon erbij en dan toch maar shoppen.
Typisch jij?
Lola (volgens mama): een energieke, lieve,
grappige, vrolijke en stoere meid met een eigen
willetje. En heel soms is ze een beetje vervelend
(volgens de zelfkennis van Lola).
Lola bedankt voor het interview. Ik vond het erg
gezellig.
Janine Zwerink-Nijlunsing

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 27 april 2015 in de gele brievenbus,
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.
P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat april 2015’ en druk de pagina af.
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Juni
2

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

3

Harmonie: Collecte Prins Bernhard
Cultuurfonds / Anjeractie
VKS: fietsen

5
5 en 6

Ophalen groene kliko + plastic
Boergondisch Oers

6+7

VKS: lopen voor Hoop
VKS: fietsen en eten bij Pius X college Bladel
Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

15

VKS: 19.30u kaarten en rummikubben

16

KBO: 17.30u eten bij de Oude Garage

9
12

17

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

14

Oerse Motor ToerTocht

17

Afsluitavond biljart nederlaagtoernooi
tbv Pater Malaka
Ophalen chemisch afval
8.30u -10.00u Kerkplein Oerle
Garagesale in wijk Cobbeek

16
19

Korte fietstocht KVB: VKS
Ophalen groene kliko + plastic

23

Zonnebloem: Tinteltuin

24
26

VKS: fietsen
Bosbender Kids (onder voorbehoud)

27

Ophalen oud papier

28
29

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
KVB: tea-party

Juli
3

Ophalen groene kliko + plastic

18
19
19
20
22

Opening bijenhal "de Berkt"
DVO: jaarvergadering in
d'Ouw School: 19.30u
VKS: Edahmuseum Helmond

24

Ophalen groene kliko + plastic

25

Ophalen oud papier

26

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
VKS: Volksdansinstuif Oirschot

7

Harmonie: Examenconcert Dirigent Johan
Smeulders met harmonieorkest
Dementiecafé de Berkt: muziek bij dementie

Ophalen groene kliko + plastic

10

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

11

KVB: moederdag-avond

12

KBO: 17.30u eten bij de Wok

11 +12
13

12

17

13

Dementiecafé de Berkt:
een persoonlijk verhaal
VKS: excursie slakkentuin Reusel

TCO: tieners4tieners
DVO: Bestuursvergadering met leden in
d'Ouw School: 19.30u
Ophalen groene kliko + plastic

25

Ophalen oud papier

15

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

31

Ophalen groene kliko + plastic

18

KVB: jaarlijkse wandeling

28
Mei
8

18 t/m 21 BIO: Donateursactie
21

5

Augustus
14
Ophalen groene kliko + plastic

22

Zonnebloem/SNL bedevaart Meerveldhoven,
nadien koffiedrinken
Ophalen groene kliko + plastic

23

Ophalen oud papier

24

SJO: Pinksterfietstocht

25
27

Harmonie: Pinksterconcert in bossen
Zandoerle
VKS: afsluitingsavond met BBQ

29

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

25, 26, 27 Vakantieprogramma: Bivak Valkenswaard
28
Vakantieprogramma: Afsluitfeest

30

TCO: verrassingsactiviteit

28

30

Chant Oers: concert met 3 koren in
muziekschool Art4U
BIO: gezelligheidstoernooi op
sportpark de Heikant
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
Chant’Oers: korenfestival in patronaat Mierlo

31
31
31

De volgende kopijdatum is

27 april 2015
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16

Vakantieprogramma: Olympische Dag

18
21

Vakantieprogramma: Bobbejaanland
Vakantieprogramma: Wandelactiviteit

21 t/m 23 TCO: bivak
22
Ophalen oud papier
25 + 26

Vakantieprogramma: Bivak Oerle

Ophalen groene kliko + plastic

September
1
Dementiecafé de Berkt: Notaris
2

VKS: 9.00u gymmen

5
7

TCO: Afsluiting
VKS: Volksdansen om 19.00u

9

KVB: Lange fietstocht

9
11

VKS: Openingsavond om 19.30u
Ophalen groene kliko + plastic

13

Zonnebloem: Ziekendag

14

KVB: Ledenavond

