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Verslagjes TCO Winterberg
Stichting

Dag naar de sneeuw
Op 1 februari gingen we met het tienercomité naar
Winterberg. Om 6.45 uur moesten we klaar staan op
het kerkplein. Ik had me verslapen en werd wakker
door iedereen die belde. Mensen van het bestuur en
mijn vrienden. Uiteindelijk zijn we om 7.10 uur
vertrokken. Onderweg hebben we een film gekeken,
gekaart en een beetje gehangen. Om 11.30 uur
waren we in Winterberg. Zoals elk jaar ga ik het
liefste sleeën, lekker gek doen en lachen. Er lag
volop sneeuw, helaas was er weinig zon. Om 16.30
uur moesten we weer richting huis. Omdat iemand
even kwijt was zijn we wat later vertrokken, maar
om 17.00 uur zat iedereen in de bus. Hup naar huis,
geen file dit jaar, dus helaas ook geen MacDonalds
stop punt. Om 21.40 uur waren we op het kerkplein.
Tim van Buel

-=-=-=-=-=-=-=-

Winterberg 2015

Op 1 februari 2015 gingen we naar Winterberg. We
moesten om 6:45 op het kerkplein zijn. Het was
ongeveer drieënhalf uur rijden. Eerst moesten de
mensen die gingen snowboarden en skiën uitstappen
en de mensen die gingen bigfooten en sleeën
moesten nog even blijven zitten. Je moest eerst je
spullen ophalen op nummer, daarna kon je
beginnen. Eerst hadden we nog les en daarna mocht
je vrij bigfooten en snowboarden. ’s Middags hebben
we in een restaurantje nog iets gegeten. Om 4 uur
moesten we weer terug naar de bus. Het was de
bedoeling dat we om half 5 aanreden, maar door
een klein beetje vertraging werd dat kwart over 5.
Om de file te vermijden hadden we een omweg
genomen en waren we rond kwart voor 10 weer op
het kerkplein. Het was een hele leuke dag!
Groetjes Eveline en Meral
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City-Centrum Veldhoven
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Nieuwe bewoners?

Sleutel gevonden
Tijdens het vuurwerk bij de Severinus is deze sleutel
gevonden, voor meer informatie kunt u terecht bij:
Fam. Habraken, Nieuwe Kerkstraat 25a.

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!’

Ondersteuning gezocht

We zijn op zoek naar iemand die ons kan
ondersteunen met het opmaken van de Koers van
Oers. Voor onze mensen (allemaal vrijwilligers!!)
willen we de belasting zoveel mogelijk spreiden.
Heeft u ervaring met Publisher of een ander
opmaakprogramma en zou u willen helpen om de
Koers van Oers digitaal mee in elkaar te zetten?
Neem dan contact op met de redactie van de
Koers van Oers: redactie@koersvanoers.nl.

voor verhalen door vertelkunstenaars
voo r alle
Geschikt n iedere
e
n
e
d
ij
ft
lee
eid.
gelegenh
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Bezoek:
www.vertelclubveldhoven.nl
Mail naar:
vertelclubveldhoven@hotmail.com
Of bel:
06-28083318

Af te halen
Gratis af te halen:
2 konijnen compleet met mooi
hok en buitenren.
Fam. Luijkx telnr.
2052852

Snerttocht 2015
Stichting

Bij deze ook nog een eervolle vermelding en foto
van 3 kanjers.
Chris en Rick Jansen en Siegert de Jong.
Deze 3 stoere mannen hebben bijna heel de tocht
hard gelopen en zelfs de post(met lekkere
wentelteefjes) overgeslagen.
Ze wilden namelijk als 1ste bij d'Ouw School
aankomen. En dat was gelukt!
Namens SJB Oerle, d'Ouw School en Tiener Comité
Oerle, willen wij iedereen bedanken voor de
deelname en voor de gezellige middag/avond.

Dit jaar werd de snerttocht georganiseerd door
Stichting Jeugdbelangen Oerle, samen met
Tiener Comité Oerle in samenwerking met het
Dorpscentrum d'Ouw School.
Dit jaar is het voor TCO een bijzonder jaar; TCO
bestaat 15 jaar!
Zondag 11 januari, was een beetje onstuimige dag,
maar het was gelukkig heel de middag droog!
De dagen ervoor had het namelijk gesneeuwd,
gedooid, geregend en gestormd. De geplande route
werd zaterdag nog aangepast i.v.m. te natte
stukken in de bossen.
Maar er waren toch nog 226 deelnemers!
De route leidde de wandelaars door de nieuwbouw
van Oerle, richting Zandoerle/Molenvelden. Er kon
vooral over verharde stukken gewandeld worden.
Tijdens de route hingen er gemixte foto's van BN-ers
en van Bekende Oerlenaren, zoals Teun Luijkxs.
Beatrix was gemixt met Maartje Verhoef. Deze
mooie foto's waren gemaakt door Marianne Bosch.
Tijdens de tocht kon men goed over de gestelde
vragen nadenken. De vragen gingen natuurlijk over
TCO en het 15 jarig bestaan.
Er was een gezellige post bij het Gildehuis, waar
men kon genieten van koffie/thee/chocomel met een
plakje cake. En natuurlijk van de wereldberoemde
wentelteefjes van TCO. Ook was er een kampvuur.
Het tweede deel van de tocht ging nog een stukje
door de andere helft van de nieuwe Oerse aanbouw,
richting d'Ouw School.
Hier stond de snert al klaar.
Er waren 2, 1ste prijswinnaars; fam vd Velden en
fam vd Wiel.
De poedelprijs was voor de Oerse hooligans;
jongensgroepje 1ste jaars van TCO.

Tiener Comité Oerle.

Nog een woordje van de jongens zelf…
Wij zijn Chris, Rick en Siegert en wij hebben
meegelopen met de Snerttocht op 11 januari.
Jammer genoeg was er voor ons geen prijs toen we
na hard rennen als eerste weer terug bij d’Ouw
School waren. We hadden zelfs geen wentelteefjes
gegeten bij de rustpost!!
Dus willen wij graag aan de organisatoren van
volgend jaar vragen of degenen die als eerste zijn
ook een prijs krijgen???!

Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via:
Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven
Telefoon: 040 - 254 36 36
Fax:
040 - 253 91 32
email: info@vankasteren.nl
internet: http://www.vankasteren.nl
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De parochie

Heeft u politieke vragen?
Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 21 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater S.R. Malaka
(The Unity)
Zaterdag 28 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (Convocamus)
Zaterdag 7 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken
Zaterdag 14 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken
Zaterdag 21 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (The Unity)

De toekomst van onze parochie en
haar kerken: op woensdag 11 maart
20.00 uur d’Ouw School!
Op 15 en 28 januari waren in de H. Jozefkerk twee
bijeenkomsten over de toekomst van de parochie
Christus Koning. Beide avonden werden goed
bezocht en zo hoorden veel parochianen over de
stevige uitdaging voor de pastoor, pastores en
bestuur, vrijwilligers en niet in het minst voor alle
parochianen.
Door het teruglopend kerkbezoek, het dalend aantal
priesters, de oprukkende vergrijzing onder de
kerkende parochianen alsook de vrijwilligers + de
sterk dalende inkomsten hebben het pastoraal team
en het bestuur gedwongen op een nieuwe manier
naar de toekomst van onze parochie én kerken te
kijken.

www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

De schok was groot onder de aanwezigen toen de
pastoor en Tiny Leijten de plannen van het bestuur
ontvouwden: geen gemakkelijke opgave!
Alle aanwezigen hadden, ondanks alles, toch de
hoop dat hun eigen kerk van sluiting gespaard zou
blijven. Dat was ook een tijdlang de wens van
pastoor Franken, totdat de hulpbisschop en de
econoom van het bisdom hem uit die droom hielpen.
Niet één, twee of drie kerken worden op termijn
gesloten, maar vijf kerken zullen in 2016 voor de
weekendvieringen hun deuren sluiten! Voor
uitvaarten en jubilea zullen de kerken nadien nog
gebruikt kunnen worden zo lang die kerk door de
bisschop niet uit de eredienst wordt ontheven of
reeds een andere bestemming heeft gekregen.
De H. Lambertuskerk, die een bedevaartfunctie kent
en daarom niet wordt gesloten, blijft gehandhaafd.
Wel zal deze kerk aangepast moeten worden voor
allerlei soorten vieringen en krijgt zij een nieuwe
naam. In feite valt er dus voor de hele Veldhovense
en Meerhovense parochiegemeenschap wel wat te
rouwen. Iedereen raakt zijn eigenheid kwijt en ook
in Meerveldhoven zal men moeten wennen aan
mensen, die plotseling in HUN bank zitten of daar
een bepaalde inbreng in de viering of werkgroep
hebben.
Net zoals in 2004 een deel van de parochianen/
vrijwilligers van de H. Geest in de St. Jan de Doper
een veilig onderkomen zochten én vonden!, zo
moeten wij nu op pad naar Meerveldhoven om daar
ons heil te zoeken. Samen rouwen brengt ook
solidariteit: je kunt elkaars verdriet wat beter
begrijpen.
Er moet nog veel denk- en doewerk verricht worden
en het bestuur is blij met elke handreiking.
Op woensdag 11 maart om 20.00 uur is er een
speciale avond in d’ Ouw School voor alle
parochianen, geïnteresseerden en voor
verenigingen, koren, gilde, harmonie, KBO, die van
de kerk gebruik maken. Er zal een korte uitleg over
de reden en het traject worden gegeven. Tevens is
er ook een mogelijkheid om vragen te stellen.
Gelegenheid om aan te geven wat er aan de
hoofdkerk aangepast zou moeten worden om de
sfeer, de ruimte en de mogelijkheden te creëren die
nodig zijn om uw organisatie zich thuis te laten
voelen in die ene vitale geloofsgemeenschap in
Veldhoven.
Laat uw kans om dichtbij huis te luisteren en mee te
denken niet voorbij gaan: tot 11 maart!
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3e rondewinnaar Crypto
Sjaan van Beers winnaar 3e ronde
Crypto Oers!

Parochieberichten:
Overleden:
† Gielia van Loon – Kelders, 68 jaar
† Lies Renders – van de Pas, 94 jaar
† Mien Keijzers – Keijsers, 82 jaar
Pastores:
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
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
Melding van bediening of overlijden:
06 – 10 47 52 26

Tijdens de laatste redactievergadering is alweer voor
de 3e keer een naam getrokken uit alle goede
inzenders van onze crypto-puzzel. En deze keer is
de gelukkige winnares Sjaan van Beers!
Uiteraard feliciteren wij Sjaan van harte met haar
gewonnen prijs, die normaal gesproken nog vóór het
ter perse gaan van de jongste editie van de Koers
van Oers uitgereikt wordt de voorzitter. Door
omstandigheden lukte dit deze keer niet maar
uiteraard wordt de cadeaubon van de Oerse
Molenbakker alsnog zo spoedig mogelijk
overhandigd!

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
jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Op weg naar één kerk

Parochie Christus Koning op weg naar
één kerk
Door Ad Adriaans
De parochie Christus Koning houdt in de loop
van 2016 nog maar één kerkgebouw over:
de H. Lambertuskerk aan de Kapelstraat-Zuid.
De vijf overige kerken zullen in 2016 vanaf de
viering van de patroonheilige van de
betreffende kerk alleen nog worden ingezet
voor kerkelijke uitvaarten, huwelijken en
huwelijksjubilea. Dit totdat het kerkgebouw
een andere bestemming krijgt. Op dat moment
wordt de kerk aan de eredienst onttrokken. Dit
kregen de parochianen uit Veldhoven en
Meerhoven op 15 januari te horen tijdens een
drukbezochte bijeenkomst in de H. Jozefkerk.
De keuze viel op de H. Lambertuskerk omdat deze
de meeste zitplaatsen heeft én omdat het een
bedevaartkerk is. “Het is een heftige en pijnlijke
boodschap die even tijd nodig heeft om te landen”,
zei pastoor Rudo Franken die zich na zijn benoeming
nog heeft ingezet voor het openhouden van de zes
kerken. De bisschop gaf echter aan dat dit niet
haalbaar was. Het rigoureuze besluit van bestuur en
pastoraal team is vooral ingegeven door het
afnemende kerkbezoek. Nog maar 6,3% van de
Veldhovenaren bezoekt regelmatig religieuze
diensten. Slechts vijf van de 67 Noord-Brabantse
gemeenten tellen minder kerkgangers. “Naast het
kerkbezoek dat zienderogen afneemt, is het steeds
moeilijker om vacatures in de zes kerkwijken in te
vullen vanwege vergrijzing en een dalend aantal
vrijwilligers. Over een paar jaar zal ook het
pastorale team stevig uitgedund zijn. Nu hebben we
nog de kracht om met elkaar de overstap te maken
naar één geloofsgemeenschap met één
kerkgebouw”, onderbouwde Franken het besluit.

Gedurende een overgangsperiode van twee jaar wil
de parochie Christus Koning groeien naar een
nieuwe geloofsgemeenschap met daarin het beste
van de zes kerkwijken. De H. Lambertuskerk met
zijn 778 plaatsen en het parochiecentrum worden
daarop aangepast. Op 22 november, het feest van
Christus Koning, krijgt deze kerk een nieuwe naam.
Zoveel commotie als een eerdere bijeenkomst,
waarin de sluiting van drie kerken aan de orde was,
opleverde, zo gelaten reageerden de aanwezigen nu.
Veel waardering was er voor de duidelijke
presentatie. “Het valt enorm zwaar, maar ik heb er
begrip voor”, verwoordde een trouwe bezoekster
van de H. Caeciliakerk na afloop het gevoel van veel
aanwezigen.
Op 28 januari vond in de H. Jozefkerk een volgende
bijeenkomst plaats waarin concreter werd ingegaan
op het overgangstraject. Er gingen toen stemmen op
om voor kleine vieringen uit te wijken naar de
St. Maarten in de Heikant. Dit voorstel kreeg
vooralsnog geen bijval vanuit het bestuur. Pastoor
Franken hield de deur nog op een kier. “Als het uit
oogpunt van kosten of regelgeving niet mogelijk
blijkt om de Lambertuskerk en pastorie aan te
passen, zullen we ons plan herzien. In dat geval zou
de Maartenskerk, niet meer als kerk, maar mogelijk
wel als dependance van het parochiecentrum
kunnen functioneren. Maar we zetten in op één
plek.”
Een pastoraatsgroep, samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle kerkwijken, gaat het
pastorale team ondersteunen. De groep zal alles in
het werk stellen om de kerkwijken goed mee te
nemen in het overgangstraject.
In februari en maart vinden in alle kerkwijken
bijeenkomsten plaats waar vragen beantwoord
worden die er leven. In Oerle zal dat zijn op
woensdag 11 maart. Na deze bijeenkomsten gaat
het advies
van bestuur
en
pastoraal
team naar
de
bisschop.
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Crypto Oers, puzzel 16

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen

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 15 was:
1.
ScHool
2.
HokUs Pokus
3.
ValentIJn
4.
De Beer
5.
WintErfest
6.
SneRttocht
7.
De KeerSop
Familienaam: Huijbers

* 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

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Sjaan van Beers, Familie Van den Boomen,
Mieke van Campen, Annie Eliëns, Jo ten Have,
B. Hospel, Gerry van der Mierden, Zus Sanders,
Annie Stemerdink.
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2
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4
5
6
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MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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De boerderij is een bedrijvencentrum in Zand
Oers (2, 5)
Een sportieve korte jas van de Oerlenaar van
het jaar (4)
Een milieuvriendelijke en nette
bloemenvereniging (5, 2, 6)
Is hij de doper van de school ? (7)
Laat Nummereen de peuters niet vallen? (12)
Het klinkt alsof de vertelclub aan het schilderen
is (5)
Kleine Oerse straat die anders een kater
oplevert (5)
Het Spaanse plezier van een Oers restaurant (7)
Een Duitse golf is weg bij de tennisbaan (5)

Succes!!
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Overpeinzingen

Filmavond

WINTER
Februari staat op de kalender en de eerste
verjaardagen van dit jaar zijn al gepasseerd.
Het gaat soms ook ineens zo snel.
Eerst zit je er tegenaan te hikken dat er alweer een
winter in aantocht is en ineens is het al weer
februari!
Natuurlijk het is dan nog altijd winter, maar toch
krijgt een mens bij het lengen van de dagen al een
beetje het idee dat het voorjaar om
de hoek komt kijken. Moedertje
Natuur laat alweer knoppen
springen en wij mensen halen de
bolletjes, die nu nog niet de grond
uitkomen, gewoon in huis.
Ikzelf geniet tenminste van de
narcissen die bij mij in de
huiskamer hun kopjes alweer laten zien en vergeet
dan voor het gemak maar even dat ik diezelfde
morgen nog door de sneeuw heen liep.
Zelfs op het moment dat ik hier zit te
tikken zie ik de sneeuw weer naar
beneden vallen. Mooi om te zien hoor
wanneer je er niet doorheen hoeft
tenminste. En het dringt tot me door
dat deze winter echt nog niet voorbij is!
Er kan nog van alles komen!
Ik pak een kom warme chocolademelk en droom,
met mijn ogen dicht genietend van het bruine vocht,
gewoon van dagen dat de zon weer schijnt, weer
warmte geeft en …
Ja, wat het jaar ons verder zal gaan brengen is nog
allemaal onzeker, maar dromen over zaken die je
graag zou willen, dat kan gewoon niet fout zijn.
Tenminste … wanneer een mens zich maar niet
helemaal in zijn dromen verliest.
Gelukkig helpt de intussen wederom witte wereld
die, als ik mijn ogen weer open, tevoorschijn komt
mij om bij de les te blijven.
Ja het ziet er echt naar uit dat ik straks toch weer
door de sneeuw zal moeten gaan wanneer het tijd is
voor mijn hondje om zijn wandeling te maken.
Nou ja zolang de gladheid dan maar wegblijft dan
ben ik al tevreden, want geloof me … ik kijk er
beslist niet naar uit om nogmaals met mijn rug op
de koude straatstenen te gaan liggen.
Thea.
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De laatste filmavond van het seizoen 2014-2015
wordt gehouden op maandag 2 maart 2015 aanvang
19.30 uur in d’Ouw School. Op het programma
staan:
WK voetbal 1974
Hoogtepunten van het
toernooi in Duitsland dat
Nederland had moet winnen
Beeld van Nederland
Nieuwsfeiten uit het Polygoon bioscoopjournaal uit
de periode 1920 – 1945 (deel 1)
Voor het seizoen 2015-2016 zijn reeds de volgende
data gepland:
5 oktober – 2 november – 7 december – 4 januari 1 februari – 7 maart

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

Blijf er niet langer mee lopen!
Wat heeft u tenslotte te verliezen?
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,
maar een op resultaat gerichte aanpak!

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

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)

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Marlein de Visscher.

Paprika’s gevuld met couscous
Ingrediënten (voor 4 personen)
150 gram couscous
250 ml groentebouillon (van ½ tablet)
2 bosuitjes
6 zongedroogde tomaten, in fijne reepjes
100 gram groene olijven, fijngesneden
4 eetlepels pijnboompitten
1 theelepel gemalen komijn (djinten)
2 eetlepels citroensap
2 eetlepels olijfolie (uit potje zongedroogde
tomaten)
2 rode paprika’s
1 bol mozzarella kaas (of 150 gram jong belegen
geraspte kaas)

8. Bestrijk de paprikahelften aan de buitenkant met
een beetje olijfolie, leg ze in een ovenschaal en
vul ze met het couscousmengsel. Als de
couscous niet allemaal in de paprika’s past,
strooi ‘m dan over en tussen de paprika’s.
9. Dek de schaal af met aluminiumfolie en zet het
ongeveer 20 minuten in de oven.
10. Snijd de mozzarella in blokjes.
11. Verwijder na 20 minuten de folie en bestrooi de
paprika’s met couscous met de kaas.
12. Zet nog 10 minuten terug in de oven.
Smullen!!!
Ik heb voor dit
recept gekozen
omdat het wel
een beetje minder
kan met onze
vleesconsumptie.
Eén dag per week
geen vlees eten
zorgt voor een
betere gezondheid
voor jezelf, de

dieren en het milieu.
Daarnaast is dit recept een makkie om te maken en
weer eens wat anders dan aardappelen. Paprika’s
gevuld met couscous is een ‘hit’ in het studentenhuis
van mijn dochter!

Bereidingswijze
1. Doe de couscous in een grote schaal.
2. Breng de bouillon aan de kook.
3. Giet de bouillon over de couscous en dek af met
een deksel of aluminiumfolie.
4. Snijd de paprika’s in de lengte doormidden en
verwijder het zaad en de zaadlijsten.
5. Breng een pan met water aan de kook en
dompel de paprikahelften een paar minuten
onder in het kokende water. Haal ze er dan uit
en laat uitlekken in een vergiet.
6. Verwarm de oven voor op 200°C.
7. Snijd de bosuitjes in dunne ringetjes. Schep de
bosui, gedroogde tomaat, olijven en
pijnboompitten door de couscous. Doe er dan
komijn, citroensap en olijfolie bij. Goed mengen.

Ik wil de pollepel doorgeven aan
Lian Jacobs omdat Lian ook verzot is op
koken en vooral bakken. Ze heeft vast iets
heerlijks voor ons in petto!
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Woningbouw Oerle in de Lift

Door Ad Adriaans
In een hoog tempo verrijzen momenteel de
huizen in Oerle-Zuid, de eerste
woningbouwfase van het uitbreidingsplan
Zilverackers. In totaal verrijzen in Zilverackers
tot aan 2030 circa 2.700 woningen.
Driehonderd daarvan komen in de wijk OerleZuid.
Marco Roosen was met zijn vrouw Edith en dochter
Nanne eind november een van de eerste bewoners
van een woning in Oerle-Zuid. “Ze begonnen toen
net met het grondwerk voor plan Kerckhoeve. Het
bevalt ons hier goed, als is het wat improviseren
omdat het nog nat en modderig is.” Vanuit zijn
woning aan de Lakenvelder ziet Roosen dagelijks het
plan Kerckhoeve meer vorm krijgen. De buurt
Kerckhoeve valt onder fase een van Oerle-Zuid en
telt 53 projectwoningen, 28 CPO-woningen en
achttien vrije kavels. Momenteel zijn onder meer
21 rijwoningen in aanbouw en een twee-, drie- en
vierkapper. De oplevering hiervan zal rond de
bouwvak zijn.
De bewoners van de 28 CPO-woningen hebben
onlangs al bezit genomen van hun langverwachte
onderkomen.

Fase twee van Oerle-Zuid betreft de buurt
Bogaerdhoeve. Oerle Zuid VOF, de ontwikkelaar van
dit plan, heeft Mariska van de Velde ingehuurd als
woonadviseur. “Onder Bogaerdhoeve vallen
107 projectwoningen en zeventien vrije kavels. Eind
april/begin mei start de bouw van de eerste
58 projectwoningen. Veertig hiervan hebben al een
eigenaar.” Over de derde fase zal in de loop van dit
jaar duidelijkheid komen over plan, programma,
procedure en planning.
Groenvoorziening Vogels uit Gemonde begint elk
moment met de aanleg van het park tussen de
buurten Bogaerdhoeve en Kerckhoeve. Informatie
over wonen in Oerle-Zuid kan onder meer verkregen
worden in het informatiecentrum aan de
Zittardsestraat.
Ook bij het enkele honderden meters verderop
gelegen plan Schippershof aan de Oude Kerkstraat
gaat binnenkort de schop in de grond. “Na carnaval
starten we met het bouwrijp maken van de grond.
Aansluitend start de bouw van de eerste twaalf
woningen. Deze tweekappers en vrijstaand
geschakelde woningen zijn allemaal verkocht”, zegt
Arie Schippers. Deze eerste fase wordt volgens
planning eind dit jaar opgeleverd. De bouw van de
tweede fase, waarvan momenteel drie woningen aan
de man zijn gebracht, start vermoedelijk daarna.

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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Stille Omgang te Amsterdam

Stille Omgang te Amsterdam 2015:
“Een pelgrim gaat voort,
ontvankelijk voor 't onverwachte”
“Ster van de nieuwe evangelisatie, help ons te
stralen door het getuigenis van verbondenheid, van
brandend geloof, van liefde voor de armen. Opdat
geen enkel randgebied verstoken blijft van het licht
van het evangelie.”
In de nacht van 21 op 22 maart 2015 vindt in
Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze
traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere
Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds meer
dan 130 jaar. Deze processie is midden veertiende
eeuw ontstaan als gevolg van de geschiedenis van
een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat
deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had
ontvangen, werd hij onwel. De zieke man kon de
hostie niet binnen houden. Het braaksel kwam in het
haardvuur terecht met het wonderbaarlijke vervolg,
dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in
de as van deze haard werd aangetroffen. De hostie
werd door de verzorgsters van de zieke in een kist
opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd
geroepen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste
keer werd de hostie in een officiële processie naar
de parochiekerk overgebracht, de huidige Oude
Kerk. Dit Eucharistisch wonder, geschied aan een
zieke, heeft bekendheid gekregen onder de naam
Mirakel van Amsterdam (1345).

Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het
centrum van de stad Amsterdam dit Mirakel in stilte
en duisternis door een nachtelijke pelgrimage langs
de route van 1345 en door Eucharistievieringen voor
of na de Omgang. De deelnemers weten zich al
biddend en mediterend verbonden met Jezus
Christus die zich aan alle mensen van goede wil
geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een
Amsterdamse kerk de Eucharistie, om God dank te
zeggen. Uniek aan deze pelgrimstocht die door het
centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het
ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en
de zwijgende verbondenheid van de duizenden
christenen.
Kring Eindhoven en omstreken
Vanuit de regio Eindhoven verzorgt de kring
Eindhoven-en-omstreken de reis van en naar
Amsterdam. Touringcars worden ingezet, die op
zaterdag 21 maart ’s avonds omstreeks 21.00 uur
zullen vertrekken vanaf vele opstapplaatsen in
Eindhoven en omliggende plaatsen. De deelnemers
vieren eerst samen de Eucharistie in de Krijtberg
kerk te Amsterdam, onder leiding van Pastoor J.
Goris, geestelijk directeur van ons gezelschap en
pastoor te Eindhoven. Daarna gaan de deelnemers
naar het Spui. Hier begint de Stille Omgang om ca.
02.00 uur, en duurt zo’n drie kwartier. Omstreeks
03.00 uur is de terugreis naar Eindhoven e.o.
voorzien, zodat de deelnemers rond zes uur weer
thuis zullen zijn.
Deelnamekosten bedragen € 14,00 per persoon (dit
is inclusief de jaarlijkse contributie à € 3,00). Bent u
geïnteresseerd om deel te nemen aan de Stille
Omgang, dan kunt u zich tot 15 maart a.s. opgeven
bij de plaatselijke broedermeester, Bart Donkers,
Oude Kerkstraat 13, 5507 LA te Oerle.
Meer informatie
Graag verwijzen wij ook naar de internetsite
www.stille-omgang.nl. Op deze website vindt u alle
informatie over het Mirakel en de route van de Stille
Omgang.
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Dementietafel
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Meer informatie
Wie meer informatie wenst of zich wil aanmelden,
kan zich richten tot Ad den Hartog van KansPlus/
Sien via dementietafel@severinus.nl.

Ervaringen en kennis delen rondom
verstandelijke beperking en dementie
Zorgorganisaties Severinus en Lunetzorg,
KansPlus/Sien en MEE organiseren dinsdag 24
februari 2015 voor de tweede keer de
‘Dementietafel’. Een bijeenkomst bedoeld voor
familieleden, mantelzorgers en professionele
hulpverleners van mensen met een
verstandelijk beperking die dementie hebben
of eerste signalen vertonen. De Dementietafel
stelt hen in de gelegenheid om ervaringen en
kennis uit te wisselen over de zorg en
ondersteuning. Dit in een ontspannen en open
sfeer, zodat het prettig is om elkaar vaker op
deze manier te ontmoeten. Uiteindelijk wil de
Dementietafel ervoor zorgen dat de zorg en
ondersteuning verbetert en daarmee de
kwaliteit van leven voor mensen met een
verstandelijke beperking en dementie.
Mensen met een verstandelijke beperking worden
steeds ouder. De kans dat zij (gaan) dementeren
wordt steeds groter. Er bestaat behoefte onder
familieleden en mantelzorgers om in gesprek met
anderen hun ervaringen met de zorg voor hun kind
of familielid te delen (lotgenotencontact).
Hulpverleners kunnen hun inmiddels opgedane
kennis op het gebied van zorg en ondersteuning
ontsluiten en leren van vragen en ervaringen van
familieleden.
Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een
verstandelijke beperking die in een woonvoorziening
wonen. Steeds meer mensen wonen zelfstandig in
de wijk, of langer bij hun familie thuis. In het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
is het ook belangrijk dat voor deze mensen goede
opvang, zorg en ondersteuning voorhanden is.
Aanmelden
De Dementietafel vindt plaats op 24 februari van
19.00 en 21.00 uur in Restaurant De Berkt,
Wilgeman 1 in Veldhoven. De toegang is gratis.

12

Over het initiatief
KansPlus is initiatiefnemer van het project
‘Dementietafel: delen en
verbeteren’. Het project wordt in samenwerking met
MEE, Lunetzorg en Severinus georganiseerd.
Betrokken zorgorganisaties
Voor meer informatie over de betrokken
zorgorganisaties: www.severinus.nl,
www.lunetzorg.nl, www.kansplus-sien.nl en
www.mee.nl.

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

Open Podium
Oerse Combo organiseert live
karaoke-avond
OERLE - Een basgitarist, een drummer, een
gitarist en een toetsenist. Tot zover niets
bijzonders. Wél bijzonder is dat ze allemaal uit
Oerle komen en binnenkort samen op het
podium staan. Waar? In Oerle natuurlijk! En
een zanger of zangeres? “Die hebben we niet”,
verklaart gitarist Egbert Daal. “Wat betreft
zang hopen we op de steun van alle
Oerlenaren.”
Het idee voor dit ‘Oerse Combo’ ontstond nadat
Egbert Daal, Jeroen Loijen (toetsen) en Piet van den
Hurk (basgitaar) samen met de Oerse en Wintelrese
harmonie een aantal succesvolle optredens hadden
verzorgd. “We wilden samen muziek blijven maken
en het leek ons leuk om een soort live karaokeavond te organiseren”, vertelt Jeroen Loijen. Het
enige wat nog ontbrak in de band, was een
drummer. Piet van den Hurk wist raad: “Mijn zoon
Paul was drummer in ruste, dus die heb ik gevraagd
de stokjes weer op te pakken. En zo geschiedde.”
Een live karaoke-avond dus. Wat moeten we ons
daarbij voorstellen? “We hebben zo’n dertig
nummers ingestudeerd die iedereen kent”, legt

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

Jeroen Loijen uit. “Van Mumford & Sons tot André
Hazes. En van Guusje Meeuwis tot Adèle. Wie zin
heeft om een liedje te zingen, klimt op het podium
en doet zijn ding. Dat is het idee!” Egbert Daal vult
aan: “We doen dus een oproep op alle Oerlenaren,
we hopen dat zoveel mogelijk mensen komen en
gezellig een liedje meezingen.”
Oerse Combo Open Podium
Zaterdag 14 maart
Café Oersgezellig
Aanvang: 21.30 uur
Entree: gratis
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Oerse Braderie
Stichting

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
Oerse Braderie zondag 12 april 2015
aan de Oude Kerkstraat/Zandoerleseweg

In Oerle is altijd wat te doen! En daar is het hele
dorp het hele jaar mee in touw. En die spirit
proberen we onze jeugd mee te geven, onderneem
iets, bouw samen aan iets, have fun!
Zoals iedereen weet organiseert het Tiener Comité
Oerle jaarlijks de braderie in Oerle, een
drukbezochte, superleuke en gevarieerde braderie.
Volgens vele mensen uit de streek een van de
leukste en gezelligste in de regio. Daar kunnen we
trots op zijn in Oerle.
Locatie
De braderie zal dit jaar plaatsvinden op de Oude
Kerkstraat tot aan het kerkplein, verder zal een deel
van de Zandoerleseweg gebruikt worden.
Zoals gebruikelijk begint de markt om
11.00 uur en duurt de markt tot 17.00 uur en
bedraagt de entree € 1,50.
Landelijk leven
Ook dit jaar gaan onze tieners weer een activiteit
opzetten. U hoeft de klompen niet aan te trekken
om de gezellige ambiance van onze markt te
proeven.
Wij verrassen u met lekkere streekproducten en
brengen u in landelijke sferen.
Én zoals ieder jaar zullen er ook weer enkele
gemotoriseerde, spectaculaire en leuke
bezienswaardigheden te zien zijn.
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DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

Verder zijn er leuke dingen zoals:
- Zéér grote snuffelmarkt (in d’Ouw School)
- Leuke veldactiviteiten
- Loterij met écht leuke prijzen
- Supergezellige (live) muziek
- Gratis kinderattracties met leuke verrassing voor
de kinderen
Snuffelmarkt
Hier willen we spullen verkopen die ons ter
beschikking worden gesteld. Als je nog bruikbare
spullen hebt, neem dan contact op met
Joep van Rooij ( 040-2053206.
Dit jaar geven we u de mogelijkheid om ingeleverde
voorwerpen voor de braderie die niet verkocht zijn
aan het eind van de dag op te halen door degene die
het heeft aangeleverd.

Verkeersomleiding en overlast
De braderie wordt gehouden aan de
Oude Kerkstraat tot aan het kerkplein en op een
deel van de Zandoerleseweg. Dit veroorzaakt enige
overlast voor de bewoners aan deze straten en voor
het verkeer. Het marktterrein wordt zondag 12 april
vanaf 6.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle
verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Wij vragen
hiervoor uw begrip en danken u voor de
medewerking.
Dankzij uw hulp is het Tiener Comité Oerle ieder
jaar weer in staat deze braderie te organiseren
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan
de tieners van Oers.
TCO biedt de Oerse tieners al 15 jaar een gevarieerd
activiteitenprogramma aan waarmee het
verantwoordelijkheidsgevoel en hun
gemeenschapszin wordt versterkt.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust
contact op.
Met vriendelijke groet,
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie
Marc Witmer ( 06 - 41767256
Marktkraam voor streekproducten
Wij willen dit jaar een plein inrichten met kraampjes
in het thema: landelijk leven.
Heeft u een leuk streekproduct of maakt u iets wat
in het thema past, wat u graag aan de man wilt
brengen. U kunt via ons een kraam huren.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met
Marc Witmer ( 06 - 41767256

Nog plaatsen voor Lourdes

Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken

9-daagse Lourdesbedevaart (bus) met
bezoek aan Nevers
er zijn nog plaatsen, aanmelden kan nog!
Van maandag 1 t/m dinsdag 9 juni wordt er in
samenwerking met de erkende
bedevaartorganisatie N.L.Z. een busbedevaart
naar Lourdes georganiseerd. Er zijn nog
plaatsen vrij in de bus, aanmelden kan nog
steeds!!!
Het is niet alleen een bedevaart maar ook een mooie
toeristische tocht door Frankrijk.
Onderweg wordt o.a. in Reims de prachtige
kathedraal en in Nevers de kapel van het klooster
waar de H. Bernadette ligt opgebaard, bezocht. Op
woensdagmiddag aankomst in Lourdes, de grootste
Maria bedevaartsplaats van Europa. Daar sluiten we
ons aan bij de grote groep pelgrims, zieken en
gezonden, die met de trein of vliegtuig zijn
gekomen. Er wordt in Lourdes deelgenomen aan de
officiële internationale vieringen en de vieringen van
de N.L.Z bedevaart. Verder zijn er vieringen met de
eigen groep en worden de verschillende plaatsen
bekeken die belangrijk zijn geweest in het leven van
Bernadette o.a. het geboortehuis, de doopvont
waarin zij gedoopt is, het cachot waar zij woonde
tijdens de verschijningen, de grot en nog
verschillende andere bezienswaardigheden. Er is ook
een uitstapje naar de Pyreneeën met als
belangrijkste doel het imposante berggebied Cirque
de Gavarnie. Op de terugreis (maandag – dinsdag)
wordt de bedevaartplaats van de Zwarte Madonna in
Rocamadour bezocht waar in een van de prachtige
kerkjes de afsluitende viering zal plaatsvinden.Voor
nadere informatie over programma, kosten en / of
aanmelding kunt u contact opnemen met:
· Jos van der Heijden, Best. (reis- hotelleider)
tel. 0499- 373779
e-mail: vwkn.lourdes@gmail.com
· Pastoor A. Verschure, pastorie Knegsel
tel. 040- 2051575
e-mail r.rkpastoriemonulphusg@chello.nl
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Het interview

Beste van de klas!
Betty: “In die periode ben ik mijn vader en moeder
vrij kort na elkaar verloren, dus ik had alle reden om
te stoppen met mijn studie. Maar ik wilde het zo
graag afronden en heb toch doorgezet. Nu ben ik blij
dat ik de opleiding heb afgemaakt. Uiteindelijk ben
ik als beste van mijn klas geslaagd. Tijdens de
diploma-uitreiking werd ik nog met een speciale
vermelding het podium op geroepen omdat ik het
hoogst aantal punten gescoord had. Ik had dat echt
niet verwacht en vond het een hele eer om daar op
het podium te mogen staan. En daar ben ik zeer
trots op!”

Betty’s Woonrecept

Interieuradvies naar uw smaak
De boodschap van dit interview is heel
duidelijk: ‘Je bent nooit te oud om te leren. En
als je iets graag wilt, ga er dan voor!’ Veel
mensen dromen van een carrièreswitch, maar
weinigen durven de verandering aan te gaan.
Betty Goorts-Huijbers pakt de uitdaging aan en
gaat beroepsmatig totaal iets anders doen. Zij
is dit jaar gestart met een bedrijf dat
gespecialiseerd is in interieuradvies. Wij zijn
gezellig bij haar een kop thee gaan drinken.
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken

Betty Goorts – Huijbers is de jongste dochter van
Bertje en Betsy Huijbers. De meeste Oerlenaren
kennen Bertje nog wel van vroeger als de
fietsenmaker van Oers. Betty groeide op met twee
zussen en twee broers. Op haar twaalfde koos ze
voor een opleiding als kok en zodoende is ze als
instellingskok gaan werken op De Landrijt. Daar
werkt ze nog altijd met veel plezier en met leuke
collega’s, maar toch ontbrak op een gegeven
moment de uitdaging en de voldoening.
Studeren en werken
Op haar twintigste wilde ze eigenlijk al iets met
interieuradvies gaan doen en 2½ jaar geleden
besloot zij haar hart te volgen. Ze is gaan studeren
in Neerpelt (België), een zware studie waarvoor de
gestelde eisen erg hoog zijn. Wekelijks moest ze op
en neer naar school in België, ze moest 12 uur thuis
studeren en daarnaast heeft ze diverse opdrachten
en projecten moeten inleveren.
Gedurende die periode moest ze ook gewoon werken
als instellingskok bij De Landrijt en thuis het
huishouden draaiend houden met twee zoons en een
man.
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Opdrachten
“Tijdens de opleiding heb ik o.a. een vastgoed
stylingsopdracht moeten doen voor een makelaar.
Dat betekent dat je een huis dat in de verkoop staat
zo moet ‘stylen’ dat het voor iedereen aantrekkelijk
is om te kopen. Je moet een huis als het ware
‘depersonaliseren’ .
De andere opdrachten bestonden uit interieuradvies
bij mensen thuis, het ontwerpen van een lichtplan
en het geven van kleuradvies.
Betty’s Werkwijze
Betty is sinds kort gestart met haar eigen
interieuradviesbureau “Betty’s Woonrecept”. Het
woord recept verwijst natuurlijk nog naar haar
beroep als kok.
Samen met de klant kijkt ze wat nodig is om het
interieur ‘op smaak’ te maken. Dat ‘Woonrecept’ kan
verschillende ingrediënten bevatten, van
kleuradvies, lichtplan tot een volledige 3D-tekening.
“De eerste afspraak is het belangrijkst. Dat noem ik
het Wensengesprek. Ik neem pen, papier en meet
apparatuur mee en maak zo veel mogelijk foto’s.

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

Nieuwbouw
Er wordt momenteel druk verhuisd in Oers. De eerst
nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd en ook in de
dorpskern is veel doorstroming. Bovendien is de
lente bijna in zicht. Kortom veel mensen gaan aan
de grote schoonmaak en nemen de tijd om de
inrichting van hun huis eens te veranderen. Daarbij
is professioneel advies altijd welkom. Betty: “Ik vind
het fijn als ik mensen kan ‘ontzorgen’. Tijdens de
bouw en/of verhuizing moet er toch al een hoop
geregeld worden. Ik kan dan wat werk uit handen
nemen.”

Ik vraag ook altijd of mensen nog de originele
tekeningen/plattegrond van het huis hebben om de
exacte maten te hebben. Het eerste gesprek is altijd
gratis. Ik ben niet gebonden aan merken of
leveranciers en maak het interieur op smaak in
iedere gewenste stijl. Mijn klanten krijgen een eerlijk
interieuradvies in iedere gewenste stijl en voor een
passend budget.

Interieurplan
“Na dat Wensengesprek heb ik zo veel ideeën dat ik
verschillende ontwerpen kan laten zien aan de klant
in 3D. Die bespreken we samen en zo komen we tot
een mooi ‘Woonrecept’ dat precies aan de smaak en
de wensen van de klant voldoet. Hiervan ontvangt
de klant een eigen woonreceptenboek. Ik bedenk
ook accessoires en als ik ze niet kan kopen dan
maak ik ze zelf of ik laat ze maken.”
Haar eerste opdracht heeft ze inmiddels achter de
rug. Betty: “Onze buren wilden graag een
kookeiland in de keuken maar zagen op mijn 3D
tekening dat er nauwelijks ruimte was om elkaar te
kunnen passeren in de keuken. Ik heb toen
voorgesteld om een schiereiland te maken en daar
zijn ze nu heel tevreden over. Ook heb ik samen
met hen bepaald waar ze het beste de haard konden
plaatsen.
Ik ben nu ook bezig met een klant in Asten. Zij
willen graag een nieuwe bank kopen, maar komen
telkens terug op dezelfde opstelling. Ik kom dan
langs om te kijken en stel een aantal andere
indelingen voor. Dat kan heel verrassend werken
voor mensen.”

De boer op
Betty: “Het zou mooi zijn als ik in de loop der tijd zo
veel opdrachten krijg, dat ik mijn baan als kok kan
opzeggen. Maar nu moet ik vooral aan het werk om
klanten te krijgen. Ik ga daarom letterlijk en
figuurlijk ‘de boer op’. Ik heb eenzelfde Volkswagenbusje gekocht als Yvonne Jaspers van Boer
zoekt vrouw. Met dat busje, de ‘Woonideeënbus’, ga
ik mijn klanten bezoeken en op markten en
braderieën staan. In dat busje houd ik een
‘Interieurspreekuur’. Ieder heel uur is er plaats in de
bus voor mensen met vragen op interieur-gebied.
Het interieurspreekuur is gratis. Ik verkoop in en om
mijn busje ook allerlei woonaccessoires, veel al hand
gemaakte spullen. Er zijn heel veel mensen die echt
mooie dingen maken en dan heb je ook echt iets
unieks. Zo ben ik tegelijkertijd een podium voor
deze creatieve mensen.”
Interieurspreekuur tijdens de Oerse Braderie
“Het eerste interieurspreekuur zal zijn tijdens de
Oerse Braderie, echt leuk om me daar voor het eerst
te presenteren, want daar mag ik als Oerse
natuurlijk niet ontbreken.
Dus kom gezellig langs in en om mijn busje en vraag
gerust om advies, zodat ik u kan helpen met al uw
woonvragen. En wil je alvast zeker zijn van een
plekje in de bus tijdens het Interieurspreekuur,
stuur me dan een mailtje.”
Betty's Woonrecept, het recept voor een smaakvol
interieur.
Meer informatie:
www.bettyswoonrecept.nl
bgoorts@gmail.com
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Veldhoven en de WMO

Gemeente Veldhoven en de WMO
Hierbij nodigen KBO en Dorpsvereniging Oerle alle
inwoners van Oerle uit voor een informatieavond
over de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning), zoals die werkt in de Gemeente
Veldhoven.
Deze avond is bestemd voor jong en oud, van
Halfmijl tot Berkt, van Zittard tot Vooraard.
En zeer zeker ook voor alle mantelzorgers en familie
van hen die nu en in de toekomst de WMO-zorg
nodig hebben.
De avond is gepland op :
Woensdag 4 maart 2014 om 19.00 uur in
Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle.
Deze informatieavond is tot stand gekomen in
samenwerking met Gemeente Veldhoven, SWOVE en
Seniorenraad Veldhoven en KBO Kring Veldhoven.
Wij hebben reeds in september 2014 in de Koers
van Oers onder de kop “Elkaar Helpen” een
uitgebreide toelichting gegeven op de veranderingen
in de WMO. Hieronder staat een verkorte
omschrijving van dit artikel.
Meedoen in de samenleving
Om goede zorg te kunnen blijven bieden aan
mensen die het echt nodig hebben, moet er iets
veranderen. Mensen moeten meer voor zichzelf en
voor elkaar zorgen. We moeten af van de gewoonte
om als eerste naar de overheid te kijken voor hulp.
De directe omgeving kan die hulp vaak even goed –
of zelfs beter – bieden.
Hulpverlening start voortaan bij de vraag wat
inwoners zelf kunnen. Niet meer bij wat zij niet
kunnen of waar zij ‘recht’ op hebben. Professionals
krijgen meer ruimte om ervoor te zorgen dat de
juiste hulp op het juiste moment wordt geboden.
Daarbij gaan zij kwetsbare inwoners helpen om zelf
het leven goed op de rit te krijgen. De gemeente
gaat ervoor zorgen dat de voorzieningen goed
georganiseerd zijn.
Ondersteuning
Met ingang van 2015 is de WMO veranderd. De
gemeente krijgt er dan nieuwe taken bij, namelijk
de begeleiding van mensen met een beperking of
een chronische aandoening. Deze taak wordt
overgeheveld van de AWBZ naar de WMO.
Daarnaast krijgt de gemeente minder geld om deze
taken uit te voeren. De gemeente kan deze taken
dan ook niet meer op dezelfde manier aan inwoners
aanbieden en gaat de hulp daarom anders
organiseren. Het uitgangspunt is dat iedereen zo
lang mogelijk zelfstandig kan wonen en zoveel
mogelijk mee kan doen in de maatschappij. We
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gaan ook beter kijken wat mensen zelf of met hulp
van elkaar kunnen.
Hulp bij het huishouden
De gemeente heeft met zorgaanbieders overlegd en
afspraken gemaakt over de hulp bij het huishouden.
Doordat het Rijk 40% op deze hulp gaat bezuinigen,
kan de gemeente de hulp niet op dezelfde manier
aan inwoners blijven aanbieden. Daarom gaan we
onderdelen van deze hulp anders organiseren in
overleg met de mensen die ondersteuning nodig
hebben. Tijdens een keukentafelgesprek wordt een
ondersteuningsplan gemaakt. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan een was- en strijkservice
als onderdeel van het ondersteuningsarrangement.
Het arrangement kan daarnaast ook bestaan uit
resultaatgerichte afspraken met zorgaanbieders.
Wat gebeurt er met de AWBZ?
De AWBZ wordt vervangen door de Wet langdurige
zorg (Wlz). Deze nieuwe wet is er voor mensen die
niet meer thuis kunnen wonen, maar in een
instelling moeten verblijven.
Taakverdeling gemeenten, zorgverzekeraars en
Rijksoverheid
De taakverdeling tussen gemeenten,
zorgverzekeraars en Rijksoverheid ziet er vanaf
2015 zo uit:
Gemeenten: maatschappelijke ondersteuning
Deze ondersteuning is erop gericht dat inwoners
langer zelfstandig thuis kunnen wonen en mee
kunnen doen in de samenleving. Zoals begeleiding,
vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp
bij het huishouden.
Zorgverzekeraars: medische zorg
Dit is lijfgebonden en medische zorg. Zoals
persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling.
Rijksoverheid: langdurige zorg met verblijf
Dit wordt geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz).
KBO Oerle
Dorpsvereniging Oerle
P.S: Zou u graag deze avond bij wonen, maar heeft
u geen vervoer en kunt u niet met familie of buren
meerijden, dan kunt u op maandag 2 maart a.s.
onderstaand persoon bellen. Wij zorgen, dat u
gehaald en thuisgebracht wordt.
Jos van Haren, 06-38969111

St. Jan Baptist weer succesvol

Leerlingen St. Jan Baptist weer succesvol
tijdens Beneluxfinale First Lego League

Lego Learn Adventures wint de
World Class Presentatie Award

De UFO’s wagen een poging…
Zaterdag 7 februari 2015 heeft het team Lego
Learn Adventures van de St.Jan Baptist de
World Class Presentatie Award gewonnen
tijdens de Benelux finale van de First Lego
League in het Klokgebouw in Eindhoven.
Binnen het thema ‘World Class’ hebben de
50 beste teams uit de Benelux gestreden om
de felbegeerde prijzen. De kinderen in de
leeftijd van 9 tot 15 jaar, zochten een
antwoord op de vraag: 'Wat is de toekomst van
leren?' en zij programmeerden hun eigen robot
met behulp van LEGO MINDSTORMS®.

Ook voor de inwendige mens moet worden gezorgd.

De leerlingen uit groep 8 waren met twee teams
vertegenwoordigd in de Benelux finale; de Ufo's en
Lego Learn Adventures die met de World Class
Presentatie Award aan de haal gingen. Diederik
Samsom was aanwezig om de eerste en tweede prijs
uit te reiken. Dankzij de inzet van de hele klas door
elkaar te helpen, te ondersteunen en aan te
moedigen en de inzet van de coaches en de
leerkrachten is dit geweldige succes behaald.
De aanmoediging van de overige teamleaden.

De World Class
Presentatie Award.
Soms lukt het net niet...
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 6, 1974, nummer 6.
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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.
Klokkijken Lite, Leeftijd: 5+,
Beschikbaar: iPad, App Store
Voor kinderen van groep 3, 4 en 5.
Afhankelijk van de groep is het mogelijk
te oefenen met hele uren, halve uren,
kwartieren of per 5 minuten. Voor een goed
antwoord verdien je een giraffe, voor een fout
antwoord gaat er weer een giraffe vanaf. Probeer
om vijf giraffen te halen!

laten vallen in bewegende bekers. De ballen die de
beker missen ben je kwijt, totdat al je ballen op zijn.
Na een tijdje zullen de ballen ook andere kleuren
krijgen wat weer extra punten oplevert.
Hay Day, Leeftijd: 7+, Beschikbaar: App
Store, Google play.
Bij dit spel run je je eigen boerderij. Je
moet zorgen voor je dieren, de
gewassen en fabrieken. Ook moet je
ervoor zorgen dat er bestellingen bezorgd kunnen
worden aan anderen door van je gewassen en je
dierenproducten in de verschillende fabrieken
producten te maken. Je verdient geld door je
gewassen te verkopen, of door bestellingen af te
leveren. Hoe verder je komt, hoe meer dieren,
gewassen en fabrieken je kunt kopen en ook kan je
gebouwen upgraden. Hay Day ziet er erg vrolijk uit
en is een leuk spelletje om af en toe even te spelen.
Maar pas wel op want Hay Day werkt zeer
verslavend!

Pelle Flitst, Leeftijd: 7+ (groep4/5),
Beschikbaar: App Store
Pelle Flitst is geïnitieerd door
Onderwijszorg Nederland en doet
onderzoek naar- en behandeling van
dyslexie. Pelle Flitst doe je met zijn tweeën, ouder
en kind. Elk woord wordt in een flits getoond,
waarbij de lettergrootte en de flitsduur instelbaar
zijn. Voor elke goed gelezen ronde verdien je een
hondenpenning voor op de halsband van Pelle.
100 Balls, Leeftijd: alle, Beschikbaar: App
Store, voor Android: 100 Ballz.
100 Balls is een spel waarbij je
100 ballen op het juiste moment moet
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Kinderinitiatief
Steun UFO’S in poging nóg meer over
wetenschap en techniek te ontdekken!
Wij, FLL-team UFO’S van St. Jan Baptist, zouden na
de Beneluxfinale van de First Lego League graag
naar het Science Center NEMO gaan. Daar is heel
veel te zien en te leren over wetenschap en techniek
en dat lijkt ons erg gaaf en goed passen bij wat we
met de Lego League hebben geleerd.
Bij de ballonnenwedstrijd van de Kick-off van de
First Lego League hebben wij kaartjes (zonder
einddatum) voor de Ontdekfabriek gewonnen.
Helaas zijn wij allemaal al een paar keer in de
Ontdekfabriek geweest en daarom zouden wij liever
naar Science Center NEMO in Amsterdam gaan. We
hebben daarvan in de SamSam kortingsbonnen
gevonden.
De kaarten voor de Ontdekfabriek willen wij graag
aan jullie verkopen zodat we met het geld dan
kaartjes voor NEMO kunnen betalen. Wij hebben
10 normale toegangskaarten van € 7,50/stuk voor
de Ontdekfabriek gekregen en we willen ze graag
allemaal tegen die prijs verkopen. Dan kunnen we
NEMO betalen en een gedeelte van de treinreis. Dus
kunt u een paar kaarten gebruiken? Bel ons dan
even!

Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
FLL-team UFO’S: Scott, Stan, Estelle, Pippa, Bas,
Ruby, Pipe, Siegert en Stan

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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Bosbender Kids en proefjes
Regio De Kempen
06 - 2184 8165

DE MOBIELE FIETSENMAKER

Vrijdag 6 februari was het de zevende keer dat
we een activiteit organiseerden. Ook nu
mochten we weer een groot aantal kinderen
welkom heten bij de blokhut. Het waren er in
totaal 24… wat tot dusver het gemiddelde
aantal is wat deelneemt aan onze activiteiten.

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

Vol aandacht
luisterend
naar uitleg
en voorbeeld
van een
experiment

Dit keer gingen we aan de gang met allerlei
proeven. In het totaal waren het er vier, die ze in
groepjes van twee uitvoerde. Bij elk experiment was
er een uitleg hoe ze het moesten uitvoeren en werd
de vraag gesteld wat ze zelf dachten dat ging
gebeuren. Deze hadden allemaal te maken met
chemische reacties: bijvoorbeeld wat er gebeurt als
je zout op haargel strooit. Of de reactie van water
op waskrijt. Daarnaast hebben de Kids een lavalamp
gemaakt door middel van een plastic fles, water,
kleurvloeistof, olijfolie en een bruistablet.
Nadat de experimenten waren gedaan, zijn de kids
nog aan de gang gegaan met zoutdeeg en hebben
ze de mooiste creaties gemaakt.

Een aantal creaties met zoutdeeg.
Links die van: Deniz Alkan.
Rechts: Alfred Jadocus Kwak.
Onder: creatie van Juul Goossens

Even
wachten...

Druk in
de weer
met het
maken
van een
lavalamp

Het enthousiasme bij de kinderen was groot, de
experimentjes vonden ze leuk en daardoor werd het
wederom een geslaagde middag.

25

Uitslag kleur/knutselplaat van december 2014:
“Pinguïns van Madagaskar”

Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Liang Evenaard
School/ groep: De Startbaan in Meerhoven in
groep 4 waar hij les krijgt van juf Nathasja de Vries
(wat hij overigens een hele lieve juf vindt). Zijn
vriendjes op school zijn Wezel, Roan en Gijs.
Carnaval: tijdens de carnaval wordt de school ook
wel “Start Gat” genoemd en Liang gaat verkleed als
politieagent, met pet en pak en handboeien. Ze
hebben al verschillende liedjes geleerd om straks
tijdens carnaval mee te zingen.
Hij woont: in Meerhoven en opa (Walter) & oma
(Rita) op Nieuwe Kerkstraat 30
Papa en mama: Chris & Judith Evenaard
Sport: judo, zwemmen, zeeverkenners. Liang doet
aan Judo hier bij de Berkt en heeft inmiddels al de
oranje band (dit betekent dat hij eerst de witte
band, daarna de gele band en al 2 gele slippen
behaald heeft en vervolgens de oranje band) Ook
heeft Liang laatst een beker gewonnen, maar daar
wil hij niet te veel over uitweiden. Ook zit Liang bij
de zeeverkenners, nou denk je vast zeeverkenners
hier in Eindhoven. Ja, Liang zit bij de zeeverkenners,
De Dr. A.F. Philipsgroep Waterscouting. Elke week
komen ze samen op de Veruna, het wachtschip, ook
wel het varend clubhuis genoemd. Op de Veruna kan
geslapen, gekookt en gegeten worden, (het mag
best een schip genoemd worden, want het heeft een
lengte van 40 m). Naast het wachtschip zijn er ook
nog flatten (zeilboten) en kano’s waarmee gevaren
wordt. Afhankelijk van de activiteit wordt er op
verschillende watertjes (Zwaaikom, Eindhoven of
rondom Roermond) gevaren.
Wat wil je later worden: meester van groep 6
(waarom van groep 6?: “Nou het is leuker als de
kinderen al wat weten”)
Jee, jippiejee, was de reactie van Liang toen zijn
oma opbelde dat Liang de kleurplaat wedstrijd van
de Koers gewonnen had. Dit betekende dat Liang
filmkaartjes voor een film in de Schalm gewonnen
had. Ondanks dat de kleurplaat over de film
Madagascar ging,
mochten Liang en
zijn oma zelf
kiezen naar welke
film ze wilden. Na
samen op internet
te kijken
hebben ze
gekozen voor:

“Jack bestelt een broertje”...zoals de foto van het
filmaffiche al verraadde.
Zeer geslaagde dag
Op zaterdag 7 februari was het dan zover. Samen
met oma Rita ging Liang naar de uitgekozen film. De
film met de titel “Jack bestelt een broertje’ gaat over
het kleine jongetje Jack, die twee moeders heeft.
Ondanks dat zijn neefjes een deur verder wonen, wil
Jack heel graag een broertje, want “ met een
broertje ben je nooit alleen, hij begrijpt je altijd!” Als
Jack jarig is verwacht hij dan ook een broertje kado
te krijgen, maar hij krijgt een konijn. Een echt
levend konijn. ‘Het toeval wil dat Liang ook een
knuffel heeft, een konijn dat broer konijn heet’. Jack
is eigenlijk helemaal niet blij met een konijn, Jack
wil een broertje. Uit baldadigheid heeft hij besloten
om twee konijnenoren op te zetten, net zo lang
totdat hij een broertje krijgt. Op dat moment
besluiten de twee mama’s dat het maar eens tijd om
Jack te vertellen hoe hij gemaakt is en dat de
mama’s willies (met williies worden de
spermazaadjes bedoeld) besteld hebben op het
internet. Samen gaat Jack op zoek met z’n vriendin
Harry naar willies en bij deze zoektocht komt Jack in
een wondere wereld van boeven, jagers en
superhelden. Maar de moraal van dit verhaal is dat
Jack zichzelf wel heel aardig gezelschap begint te
vinden en dat hij veel liefdevolle mensen om zich
heen heeft. Dus is het hebben van een broertje niet
meer zo belangrijk.
Liang bedankt voor het interview. Ik vond het erg
gezellig. En het was een superdag of niet! Een dag
dat je ook nog eens tot laat mocht opblijven.
Geschreven door: Janine Nijlunsing-Zwerink
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 2 maart 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 februari 2015’ en druk de pagina af.
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2015
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Februari
19
KBO: 17.30u eten bij Hof v Holland
20
TCO: voorjaarsactiviteit
22
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
24
Severinus: bijeenkomst dementietafel
In restaurant “de Berkt”
24
VKS: uitsmijterbuffet bij de Bollen Oirschot
27
Ophalen groene kliko + plastic
28
Ophalen oud papier
Maart
2
3
4
6
9
10
11
13
14
16
17
18
20
22
25
27
27
28
28
April
2
2
10
12
13
15
16
18
20
22
24
28

KBO: filmavond 19.30u voor iedere
Oerlenaar (WK-voetbal 1974 +
Beeld van Nederland)
Dementiecafé de Berkt: Wat is dementie?
19.00u dorpscentrum d'Ouw School:
info avond WMO
Bosbender Kids
DVO: Bestuursvergadering met leden in
d'Ouw School 19.30u
VKS: excursie kaarsenmakerij Roermond
Parochie: Speciale uitleg avond in
d’Ouw School om 20.00u
Ophalen groene kliko + plastic
Optreden Oers Combo: open podium in
Oersgezellig
KVB: voorjaars-doe-avond
KBO: eten bij 't Witven 17.30u
Zonnebloem: theater Hapert
Bosbender Kids
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
VKS: 19.30u paasstukjes maken
Ophalen groene kliko + plastic
TCO: info-avond braderie
Rijvereniging st Jan: Oud ijzer actie
Ophalen oud papier

KVB: eten bij Pius X in Bladel (witte
donderdag)
Zonnebloem: bloemschikken
Ophalen groene kliko + plastic
TCO: braderie
KVB: sieraden maken
VKS: 19.30u kaarten en rummicubben
KBO: 17.30u eten bij de Oude Garage
Ophalen chemisch afval
8.30u -10.00u Kerkplein Oerle
DVO: jaarvergadering in
d'Ouw School: 19.30u
VKS: Edahmuseum Helmond
Ophalen groene kliko + plastic

25

Ophalen oud papier

26

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

28
Mei
8

Ophalen groene kliko + plastic

11
12

KVB: moederdag-avond
KBO: 17.30u eten bij de Wok

12
13

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

18

KVB: jaarlijkse wandeling

21
22

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

23
27

Ophalen oud papier
VKS: afsluitingsavond met BBQ

30
31

TCO: verrassingsactiviteit
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u

Juni
3
5

VKS: fietsen
Ophalen groene kliko + plastic

5 en 6

Boergondisch Oers

6+7
9

VKS: lopen voor Hoop
VKS: fietsen en eten bij Pius X college Bladel

14
16

Oerse Motor ToerTocht
Korte fietstocht KVB: VKS

19

Ophalen groene kliko + plastic

23
24

Zonnebloem: Tinteltuin
VKS: fietsen

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

7

Dementiecafé de Berkt: muziek bij dementie

11 +12
13
17
25

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

31

Ophalen groene kliko + plastic

Augustus
14
Ophalen groene kliko + plastic
22

Ophalen oud papier

21 t/m 23 TCO: bivak
28
Ophalen groene kliko + plastic

De volgende kopijdatum is

2 maart 2015

