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• Verenigingsprijs voor 
Boergondisch Oers, 
Bosbender Kids en de 
Koers van Oers! 

• Filmpje kijken in  
d’Ouw School 

• Oerse flappen recept  
nog steeds geheim 

• Kerst Meemekoar was 
keigezellig! 

• St. Jan Baptist weer  
in de prijzen 

• Wordt het ‘Ajakkes’ of 
‘Groeten uit de Veluwe’? 

Jack, gefeliciteerd!! 



Foto impressie Tiroler Winter Fest 2015 

Foto’s: Ad Adriaans. Kijk ook eens op  
http://www.oerle.info/News.aspx?id=531 
voor meer foto’s. 
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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. 

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 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 
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Verschijningsdata 2015 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

2 02-02-2015  8 (18-02-2015) 

3 02-03-2015  12 (18-03-2015) 

4 30-03-2015  16 (15-04-2015) 

5 27-04-2015  20 (13-05-2015) 

6 25-05-2015  24 (10-06-2015) 

7 22-06-2015  28 (08-07-2015) 
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Bezoek: 
www.vertelclubveldhoven.nl 

Mail naar: 
vertelclubveldhoven@hotmail.com 

Of bel: 
06-28083318 

Geschikt voor alle 

leeftijden en iedere 

gelegenheid.  

voor verhalen door vertelkunstenaars 

Gezocht: Boeken, platen en cd’s! 
 
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer 
voor de deur. Ook de Koers van Oers is weer van de 
partij met boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens 
een aantal boeken (géén encyclopedieën!) heeft 
liggen die u weg wilt doen, of cd’s en platen heeft 
liggen die u nooit meer beluistert, dan kunt u ze 
altijd komen brengen of we komen ze bij u ophalen.  
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog 
iets hebben wat voor ons interessant is.  
De redactie van de Koers van Oers is er blij mee. 
 
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of 
cd’s; neem contact op met de redactie: 
Miranda van Vlerken, ( 040 - 205 32 38.  

Gezocht 

Dankbetuiging 
Graag willen wij iedereen 
bedanken die, op wat voor 
manier dan ook, zijn medeleven 
heeft getoond, na het overlijden 
van ons vader, opa en 
overgrootopa  

Piet Denissen. 
In het bijzonder alle mensen die ons vader, sinds 
zijn ziek zijn, trouw bleven bezoeken. 
Respect en dank voor degenen die wekelijks en 
sommigen dagelijks bij hem aankwamen. 
Hier haalde hij veel kracht en, ondanks alles, veel 
levenslust uit.  
  
Ook allen die tijdens de uitvaart aanwezig waren; 
bedankt.  
Zo heeft ons vader/opa een waardig afscheid 
gekregen. 
Mag ons vader en opa nog lang in ieders herinnering 
blijven. 
  
Kinderen en (achter)kleinkinderen van  
Piet Denissen. 

Verenigingsprijzen 
Stichting Boergondisch Oers is de winnaar geworden 
van de Rabobank Verenigingsprijs 2014. 
De prijs werd zaterdagavond uitgereikt tijdens het 
Tiroler Winter Fest dat gehouden werd in 
Dorpscentrum d’Ouw School. 

De cheque van € 750,- werd uitgereikt door  
Carla Schippers, voorzitter van de Dorpsvereniging 
Oerle. De tweede prijs ter waarde van € 400,- ging 
naar de Bosbender Kids en de Stichting Koers van 
Oers werd verblijd met een cheque van € 200,-. 

Oerlenaar van het jaar 

Jack van der Velden werd uitgeroepen tot Oerlenaar 
van het jaar. Hij kreeg de oorkonde vanwege zijn 
jarenlange verdiensten voor onder meer het 
Tienercomité Oerle, de Oerse Bikers, het 
Vakantiecomité en Boergondisch Oers. 



3 

Bedankt! 

Graag bedanken wij alle Oerse verenigingen, 
stichtingen en individuen die de eerste editie van het 
december-evenement KERST MEEMEKOAR hebben 
doen slagen. 
Uiteraard ook hartelijk dank aan iedereen die - 
ondanks de wind en de regen - bij deze ludieke 
wandeling en het gezellig samenzijn rondom het 
kampvuur aanwezig was! 
Tot de volgende keer! 
 
Werkgroep KERST MEEMEKOAR, 
 
Wil Jacobs 
Dirk Goossens 
Maria Veenvliet 
René van der Mierden 
Milja de Jong – Du Puy 
(milja.du.puy@onsbrabantnet.nl) 

Beste mensen, 
 
Graag willen wij namens de Stichting 
Een Nieuwe Start (ENS) gebruik maken om u alle 
hartelijk te bedanken voor de inzameling van alle 
kaarsen! Helaas, kunnen wij niet iedereen 
persoonlijk benaderen voor een bedankje.  
Mocht u meegeholpen hebben aan deze mooie 
prachtige inzameling dan zijn wij u dankbaar!! 
Namens de stichting Een Nieuwe Start wensen wij u 
een goed, gezond, warm 2015 toe!  
En graag tot ziens! 
 
Een warme groet namens alle vrijwilligers, 
Nicole van Selst 

Bedankt voor de kaarsen! 

RKVVO E3 kampioen 

RKVVO E3 is op 6 december kampioen geworden, 
gefeliciteerd jongens! goed gedaan! 

 
Van links naar rechts: 
Marnix Harssema de trainer 
Luuk Kooyman - Bas Langeveld - Troy Wijnen - 
Merijn Harssema - Stijn van Suijlekom -  
Stijn Timmers -Kristof Nagy- Kevin van den Broek- 
Gertie Bruinsma trainer- Jermain de Villa en op de 
grond liggend Dick van Suijlekom trainer/coach 
 
Bedankt! 
Trotse ouders 



4 

M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Kerstconcert 

Kerstconcert leerlingenorkest 
Harmonie St. Cecilia 
 
Zondag 21 december vond het kerstconcert van 
Harmonie St. Cecilia en het koor Chant’Oers plaats 
in de St. Jan de Doperkerk. Het was een afwisselend 
programma van harmonie en koor en aan het eind 
werden drie typische kerstliedjes samen gespeeld en 
gezongen. Het leerlingenorkest van de Harmonie 
speelde een aantal bekende stukken, zoals The Little 
Drummer Boy, maar ook minder bekende stukken 
zoals Concerto d’Amore. Het was een heel geslaagd 
concert met veel publiek! 

Daarna ging de muzikale middag nog even door in 
Dorpscentrum d’Ouw School. Daar werd eerst door 
de jeugddrumband en vervolgens door de 
slagwerkgroep een optreden verzorgd. Vervolgens 
liet het beginnersorkest horen wat zij aan 
kerstnummers in hun mars hadden en uiteindelijk 
werd deze mooie zondagmiddag afgesloten door een 
optreden van de Big Band van Art 4 U onder leiding 
van Willy Schmitz, die ook als dirigent van het 
leerlingenorkest het concert in de kerk begeleidde. 

 
Al met al was het een geweldige, muzikale middag 
waarvan velen genoten hebben! 

Harmonie St. Cecilia samen met Chant’Oers in de 
St. Jan de Doperkerk. 

Het beginnersorkest liet zich horen in d’Ouw School. 

Ook de Big Band was van de partij in d’Ouw School. 
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jan1.joosten@kpnplanet.nl

Valentijnskoeken 

Op 14 februari is het weer 
Valentijnsdag! En natuurlijk zullen 
de BIO-meiden zoals elk jaar de 
kou weer trotseren om langs de 
deuren te gaan met hun 
valentijnskoeken! 
Deze keer op woensdag  
11 februari tussen 18.00 uur en 20.30 uur. 
Met de opbrengst kunnen ze leuke activiteiten 
blijven doen én lekker blijven korfballen! 
 
Lieve Oerlenaren; ook dit jaar hopen zij weer op 
jullie steun!  
Een leuk valentijnscadeau voor je geliefde of 
gewoon om lekker zelf op te peuzelen bij een kop 
warme chocomel...  

Tennisvereniging de Korrel doet 
samen met VLTC mee aan het J.I.C. 
 
Tennisvereniging de Korrel heeft samen met VLTC 
een team samengesteld voor het J.I.C. J.I.C. staat 
voor Jeugd Indoor Circuit. Dit circuit is bedoeld voor 
wedstrijdspelers. 
Alle kinderen die in de training opvallen op basis van 
hun enthousiasme en talent hebben een uitnodiging 
gekregen om mee te doen met het J.I.C. 
programma. Dit houdt in dat ze extra trainen op 
vrijdagavond. De sterkste spelers uit de 
trainingsgroep doen op zondag mee met het Jeugd 
Indoor Circuit. 
 
Het team bestaat uit 16 spelers verdeeld over de 
leeftijd t/m 10, t/m 11, t/m 13 en ouder dan  
13 jaar. 
Ze zijn de competitie erg goed begonnen door van 
David Lloyd te winnen. De laatste twee wedstrijden 
zijn met een klein verschil verloren. Op 1 februari, 
22 februari en 8 maart zijn de volgende 
ontmoetingen. In de poule staat iedereen heel dicht 
bij elkaar. Ieder punt telt! 

Jeugd Indoor Circuit 
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Regio De KempenRegio De Kempen  
06 06 -- 2184 8165 2184 8165  

DE MOBIELE FIETSENMAKER 

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. 
 

VOOR 
FIETSACCU-SERVICE 

TESTEN e/o REVISEREN 

VOOR 
FIETS-OMBOUW 

NAAR ELEKTRISCH 

BERT VAN EETEN 
06 - 2184 8165 

bertvaneeten.fietsned@gmail.com 

Parochieberichten: 
 

Gedoopt: 
* Medy de Waal 
* Malou de Cock 
 

Overleden: 
† Piet Denissen, 87 jaar 
† Nellie de Laat – Dirks, 90 jaar 
† Nelly Olislagers – van Weert, 94 jaar 
† Ad van Loon, 73 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 
 

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 of per 
mail (zie boven).  
 

Website: http://www.christuskoningveldhoven.nl 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 17 januari: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn 
 
Zaterdag 24 januari: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (The Unity) 
 
Zaterdag 31 januari: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastor J. van Doorn (Convocamus) 
 
Zaterdag 7 februari: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 14 februari: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 21 februari: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  

pater S.R. Malaka (The Unity) 
 
St. Pastoor Vekemansfonds 
In de collectes tijdens de kerstvieringen in onze kerk 
werd in totaal € 639,74 opgehaald ten bate van de 
Stichting Pastoor Vekemansfonds. Het 
parochiebestuur heeft besloten om jaarlijks tijdens 
de kerstvieringen in de St. Jan de Doper en de H. 
Caeciliakerk deze collectes te houden. 
 
Pater Malaka in India 
Pater Malaka heeft vanuit India laten weten dat hij 
goed is aangekomen en laat de dorpsgenoten 
groeten. De vieringen op dinsdagochtend komen in 
deze vakantieperiode te vervallen. Op 10 februari 
hopen wij hem weer vrolijk en blij te verwelkomen. 

Pastor van Doorn 
Pastor Jos van Doorn heeft tijdens de kerstdagen 
i.v.m. jicht alle kerstvieringen aan zich voorbij 
moeten laten gaan. Zijn benen waren dermate 
opgezet dat het lopen vrijwel onmogelijk was. Met 
veel kunst- en vliegwerk werd het kerstrooster voor 
de diverse vieringen aangepast en konden alle 
geplande vieringen toch doorgaan: soms met 
vertraging en/of met leken. Dank aan allen voor hun 
inzet en/of begrip!  
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

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 

Overpeinzingen 

Nieuwjaar 2015 
 
Ja het is weer zover … een nieuw 
jaar is wederom aangebroken.  
Dat gebeurt zomaar, ook 
zonder dat we daar een 
aantekening van in onze 
agenda zetten. 
Nu hoop ik alleen maar dat niet 
iedereen dit nieuwe jaar 
binnengestapt is zoals ik dat dit 
keer heb gedaan, want dat is niet 
direct de beste manier. 
 
Ik had eind vorig jaar nog grootste plannen, want 
tenslotte is dit nu precies het 15de jaar dat ik mijn 
overpeinzingen voor de Koers schrijf.  
En eerlijk gezegd dacht ik dat zoiets wel een feestje 
waard zou zijn. Ik had mezelf minstens een lekker 
glaasje wijn toebedacht. Daar zou ik dan het oude 
jaar mee uitzwaaien en nieuwjaar mee begroeten. 
Maar nee hoor, het viel allemaal anders uit. 
 
In de korte ijstijd, die we meteen na de kerstdagen 
kregen, kwam ik tijdens een van mijn 
hondenwandelingetjes te vallen en dat bezorgde mij 
een gebroken en enkele gekneusde ribben!  
Niet precies het meest plezierige dat een mens kan 
overkomen.  
Eerlijk gezegd had ik nog het geluk dat er een 
vriendelijke man was die me aan zijn hand tot aan 
mijn huis bracht, want alleen had me dat zeker heel 
veel moeite gekost. 
Het gevolg van het vallen was in elk geval wel dat ik 
het oude jaar niet eens heb zien weggaan en het 
nieuwe niet heb zien komen omdat ik toen al onder 
de wol lag.  

Pilletjes tegen de pijn hadden mij allang naar 
dromenland gebracht en zelfs gillende 
keukenmeiden of stinkende rotjes maakten mij niet 
wakker.  
Wel jammer eigenlijk van de kleurige vuurpijlen, 
want juist vanuit mijn huiskamer heb ik daar 
normaal gesproken een schitterend zicht op.  
Bij echt helder weer zie ik die van mijlenver, maar 
dit keer … niks niet. 
Maar goed ribbetjes breken en/of kneuzen is 
gelukkig een tijdelijk probleem, dus wie weet dat ik 
er, tegen de tijd dat jullie dit onder ogen krijgen, al 
weer een heel eind beter aan toe ben. 
 
In elk geval wens ik iedereen een heel fijn jaar toe 
en als het even kan zonder brokken. 
 
Thea. 

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl
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Ouw (k)oers 
 
Bron: Schoolkoers, nummer 4, 1983/1984 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

2 DAGEN CARNAVAL  
in d’Ouw School 

 

* Zaterdag 14 februari 
opstellen 13.30 uur 

Carnavalsoptocht 
Aansluitend confettibal en prijsuitreiking 

m.m.v.“DJ Kees & DJ Tom Vale” 
 

* Zondagmiddag 15 februari  
na de Rommelgatse optocht 

Koude neuzenbal 
m.m.v. “DJ Kees & DJ Tom Vale” 

Springkussen voor de  
kinderen aanwezig 

Carnaval 2015 

Dorpscentrum 
,,d’Ouw School’’ 
Oude Kerkstraat 18 
5507 LC Oerle 

KBO Filmavond 

FILMAVOND maandag 2 februari 2015 
Aanvang 19.30 uur in d’Ouw School 
 
De volgende films staan op het programma: 
 
Boergondisch Racen 2001 
De eerste activiteit van de toen nog Werkgroep 
Boergondisch Oers was het organiseren van een 
Boergondische Race voor jong en oud in de AP de 
Bontstraat. De deelnemende kinderen van toen zijn 
nu (jong)volwassenen en de volwassen deelnemers 
zijn wat ouder geworden. 
 
ALLEMAN 
“Alleman” is wel een van de meest aansprekende en 
humorvolle documentaires van Bert Haanstra. Hij 
heeft in 1963 met een verborgen camera de 
Nederlanders en typisch Nederlandse situaties 
geobserveerd en vastgelegd op zwart-wit film. 
 
—————————————————————————— 
De laatste filmavond van het seizoen 2014-2015 is 
gepland op maandag 2 maart. 

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

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dpgveldhoven.nl 
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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 

Het interview 

‘We waren blij met iedere klant’ 
 
“Soms, als ik me goed voel zeg ik: ik ga weer 
beginnen. Maar ik krijg geen medewerking 
meer”, zegt bakker Hans van Ras (65), een blik 
werpend op zijn vrouw Ans (63). Tot op de dag 
van vandaag komen er nog mensen aan de 
deur van het karakteristieke witte pand aan de 
Oude Kerkstraat voor de wijd en zijd bekend 
staande Oerse appelflappen. 24 jaar lang 
bakten ze de lekkernij die immens populair 
werd door zijn enorme omvang. Beide maakten 
ze werkweken van 120 uur. Tot aan die fatale 
1 augustus 2004, toen Hans er letterlijk bij 
neerviel. 
Door Ad Adriaans 
 

Als bakkersknecht deed Hans ervaring op bij 
verschillende bakkers van naam. Hij wilde graag zelf 
een bakkerij beginnen. Een tiental panden werd 
bekeken, het pand in Oerle kwam het meest in 
aanmerking. Ans: “We waren getrouwd en hadden al 
kinderen. Omdat ik wilde meewerken in de zaak 
moest het pand winkel, bakkerij en woning onder 
één dak hebben. Zo kon ik de kinderen zelf 
opvoeden.” In 1978 verhuisde de familie van 
Lieshout naar Oerle.  
 
Brood- en banketbakkerij 
Waar voorheen het accent op kruidenierswaren lag, 
wilden Ans en Hans een brood- en banketbakkerij 
beginnen. Het echtpaar wilde de winkel niet 
moderniseren. Ans: “Klanten zeiden vaak, wat een 
gezellig winkeltje. Bij moderniseren haal je de 
gezelligheid en sfeer uit de winkel.” Het 
bakkerijgedeelte werd wel helemaal verbouwd. Van 
het verdiende geld werd in de beginjaren steeds een 
nieuwe machine gekocht. 
 
Bourgondische Brabander  
Om zich te onderscheiden bedacht de bakker een 
flinke appelflap. “Het moet lekker, groot en niet te 
duur zijn. De grondbeginselen van de bourgondische 
Brabander”, weet Hans. Gaandeweg kreeg zijn 
baksel een enorme bekendheid in de omgeving. 
Hans: “‘s Morgens begon ik om half drie in de 
bakkerij. Vanaf vier uur kwamen er al 
vrachtwagenchauffeurs aan de deur om een 
bestelling flappen op te halen. We waren blij met 
iedere klant.” Vanaf 1982 kwamen er steeds meer 
bestellingen van bedrijven. Terwijl Ans in de bakkerij 
doorwerkte, ging Hans in de voormiddag gratis de 
bestellingen bezorgen. “Ik racete door heel 
Eindhoven. Nergens had ik een pasje nodig. Bij DAF 
mocht ik dwars door een bedrijfshal rijden om een 
bestelling af te leveren en alle Philipscomplexen 
kende ik van binnen en buiten.” In de tijd dat Ans in 
verwachting was van zoon Stefan ging het werk in 
de bakkerij ook gewoon door. “Hij was zo gewend 
aan het geluid van de bakkerij dat hij na zijn 
geboorte niet sliep. Toen we hem naar beneden 
haalden en op de werkbank legden waaraan wij ’s 
nachts werkten, sliep hij als een os.” 
 
Kwaliteit voorop 
Kwaliteit stond bij het echtpaar hoog in het vaandel. 
Er werd gebruikgemaakt van de beste kwaliteit 

Hans in de bakkerij toont enkele echte Oerse 
appelflappen 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

bloem, boter en fruit. Ze kochten enkele 
boomgaarden waarvan ze de appels selecteerden. 
Op afroep lieten ze steeds een lading brengen. Waar 
normaal het korstdeeg tijdens het bakken krimpt, 
hield de Oerse appelflap de originele maat. Ans: 
“Eigenlijk is een appelflap het simpelste product. 
Toch staken we er met kop en schouders bovenuit.” 
Hans: “Het geheim zit hem in de combinatie van de 
ingrediënten, de werkwijze en de manier van 
korstzetten. Je moet het in de vingers hebben. 
Bloem is een levende materie. Na elke oogst heeft 
de bloem een ander eiwitgehalte”, legt de bakker 
uit.  
 
Groot, groter, grootst 
De flappen verlieten in allerlei formaten de bakkerij, 
tot aan een meter groot. Hans: “Ik kreeg eens een 
vraag van een militair om een appelflap te maken 
waarvan ik zeker wist dat iemand die niet op kon. 
Het ging om een weddenschap. Ik maakte er een die 
vier keer zo groot was, maar uiteindelijk kwam ik uit 
op het formaat van de bakplaat: 1 meter bij zestig 
centimeter. De klant moest wel zelf iets meebrengen 
om hem te vervoeren.  

We maakten er gaandeweg steeds meer, voor 
bedrijfsfeestjes, maar ook voor particulieren.” In de 
eerste helft van de jaren negentig werden voor de 
militairen die in verband met de oorlog in voormalig 
Joegoslavië gestationeerd waren op Villafranca in 
Italië regelmatig flappen besteld. “Om zeven uur 
haalden ze hier appelflappen en chocoladebollen op. 

Per Hercules werden die naar Villafranca gevlogen 
zodat de militairen nog diezelfde ochtend iets 
lekkers bij de koffie hadden”, vertelt Hans met 
smaak.  
 
Chocoladebollen 
Maar Bakkerij Van Ras stond niet alleen bekend om 
de grote flappen. Ook de enorme chocoladebollen 
waren bekend. Hans: “We gebruikten Callebaut 
chocolade waarvan we een eigen mengsel maakten. 
We hadden er uiteindelijk zoveel van nodig dat 
Callebaut ons mengsel zelf ging maken. Voor het 
soezendeeg maakte ik gebruik van de ouderwetse 
kookmethode in een gietijzeren pan. We begonnen 
met vier literflessen slagroom van de melkboer en 
eindigden met zestig liter per dag. We zoeten de 
slagroom zelf, want slagroom moet niet te zoet 
zijn.”  
 
1 augustus 2004  
In 2003 werd de enige bakkersknecht weggekocht. 
Ans: “Toen bleven we met ons tweeën over. De 
kwaliteit werd nog beter omdat we zelf meer 
aandacht aan de producten gaven. We gingen voor 
100% omdat we allebei heel secuur zijn. Een 
verdere omzetstijging was het gevolg. Ik zag 
aankomen dat Hans er helemaal aan kapot zou 
gaan.” Terwijl een uitzending van Omroep Brabant 
in juli 2004 over de Oerse flappen tot een extra 
toeloop leidde, snakte Hans naar de vakantie. Ans 
zag in dat doorgaan geen haalbare kaart zou zijn, 
terwijl Hans dacht dat het na twee weken vakantie 
wel weer zou gaan. Op de eerste vakantiedag,  
1 augustus 2004, zakte hij aan tafel in elkaar. Ans: 
“Hij kon niet meer overeind. Onderzoek in het 
ziekenhuis wees uit dat hij een hartinfarct had 
gehad, een burn-out had en hij had een reumafactor 
van 99 waar 14 normaal is. Uiteindelijk werd bij hem 
de ziekte van Bechterew vastgesteld. De huisarts 
kwam zeggen dat als Hans het werk weer zou 
oppakken hij binnen enkele maanden tussen zes 
planken zou liggen.” Met pijn in het hart moest Hans 
de oven definitief uitzetten en ging de winkeldeur 
voorgoed op slot. “Ik ben bakker in hart en nieren, 
het kriebelt nog steeds”, bekent Hans die er in 2004 
een jaar over deed om weer op de been te komen. 
“Maar ik doe het niet meer”, zegt Ans gedecideerd. 
“Als we weer beginnen, zitten we zo weer aan  
120 uur per week, en dat lukt Hans niet meer.”  
 

Ans toont een appelflap met een afmeting van  
1 meter x 60 centimeter 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 
 Fax: 040 - 205 27 20 
Mob: 06 - 53647982 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

Gouden tent 
Een tiental overnamekandidaten meldden zich na de 
sluiting. Volgens het echtpaar zat er geen geschikte 
kandidaat bij. “Veel kandidaten dachten er met 
veertig uur werken per week te zijn. Iedereen zei: 
het is een gouden tent. Maar dat is het niet, het is 
hier dag en nacht werken. Het moet iemand zijn die 
met hart en ziel bakker wil zijn, en zijn relatie ook, 
want je kunt het niet alleen”, weten ze.  
 
Kleinkinderen 
Enkele keren werden door anderen appelflappen 
onder de naam ‘Oerse flappen’ aangeboden. Het 
echtpaar procedeert er niet tegen. “Het bloedt wel 
dood want ze hebben niet de kwaliteit van de onze”, 
weet het echtpaar uit ervaring. Een sociaal leven 
hadden ze al die jaren niet. “We konden nooit naar 
verjaardagen en feestjes. Tijd voor vrienden en 
kennissen was er ook niet, maar we misten het 
niet.” Soms vroegen familieleden nog wel eens om 
appelflappen. “Dat doen we niet meer vanwege de 
kosten. De oven verbruikt veertig kuub gas om op 
temperatuur te komen. Dan kan ik geen appelflap 
bakken die maar 1,25 euro kost. Ze zouden 
onbetaalbaar worden”, legt Hans uit. Na het stoppen 
werd van lieverlee het pand opgeknapt. Momenteel 
genieten ze van de kleinkinderen die in 2009 en 
2010 zijn geboren. “We hebben nu alle tijd voor 
hen. De winkel en bakkerij zijn ingericht als 
speelkamer. Als ik een slechte dag heb, lig ik voor 
de tv”, zegt Hans.  
 
Recept 
Het beroep heeft nog steeds de belangstelling van 
Hans. “Nog steeds ga ik naar bakkerijen kijken. 
Bakkerswinkels loop ik altijd even binnen. Ook in het 
buitenland. Dan vraag ik of ik even in de bakkerij 
mag kijken.” Het recept van de beroemde flap zit in 
het hoofd van Hans. “We beschermen het recept nog 
steeds. Ook Ans en de kinderen kennen het niet. 
Komt er geen koper, dan gaat het mee in het graf.”  

De bakkerij zoals deze omstreeks 2001 eruit zag. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Kay Peters. 
 
Home made pizza 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
 
Ingrediënten voor de saus : 
10 grote tomaten. 
2 gewone of rode uien (na smaak). 
3 teentjes knoflook. 
4 takjes tijm (fijngehakt). 
Grof zeezout. 
 
Ingrediënten voor de bodem : 
2 ronde Turkse broden. 
 
Ingrediënten voor op de pizza : 
Vlees : salami, bacon, gehakt (naar eigen smaak). 
Vis : ansjovis, zalm, tonijn (naar eigen smaak). 
Vegetarisch : soorten groenten zoals courgette, 
paprika, champignon (naar eigen smaak). 
Fijn gesneden ui gewoon of rood (naar smaak). 
Kruiden of smaak versterkers (naar eigen smaak) 
Geraspte Kaas : jong/oud 
 
Bereidingswijze 
Saus : Dit alles samen in een ovenschaal doen en in 
de oven zetten voor 15 min op 200 graden (af en 
toe door roeren zodat alles gelijk roostert). Erna 
aflaten koelen en met de mixer tot een dikke saus 
mixen. 

Bodem : De Turkse broden plat leggen en met een 
groot en scherp broodmes door midden snijden 
zodat je 2 mooie platte stukken overhoudt. 

Dan het moment om alles samen te voegen : 
Doe de zelfgemaakte saus op de broden (er mag 
een goed gevulde pollepel op zitten). 
Dan de kaas eroverheen strooien en dan bedekken 
met de ingrediënten die je hebt uitgekozen. 
Dan op de ovenplaat leggen en midden in de oven 
afbakken voor 7 minuten op 210 graden. 
 
EET SMAKELIJK! 
 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het zo 
ontzettend lekker en snel klaar is. En een lekkernij is 
die bijna iedereen lust omdat je er bijna alles op 
kan doen. 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Marlein Visscher, omdat zij net zoveel van 
koken houdt als ik. En ik weet zeker dat zij er 
iets lekkers van zal maken.  
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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 

Het was keigezellig! 

Eerste editie van Oerse december-
activiteit KERST MEEMEKOAR was 
‘keigezellig’!  
 
Het evenement begon zeer stemmig bij de 
Oerse Hoop met een aantal Oerse zangers en 
zangeressen. Zij trakteerden alle aanwezigen 
vanaf de picknicktafel op een aantal liederen in 
kerstsfeer. Samen met de lekkere koffie en 
thee en warme worstenbroodjes die de 
Oudervereniging verkocht, zorgde dat voor een 
gezellig begin.  
 
Ondertussen lieten de aanwezigen hun kerstwensen 
in de lichtjesboom hangen door vrijwilligers van het 
vakantieprogramma – heel wat Oerlenaren hadden 
hun kaart meegebracht! Het startsein voor de 
wandeling werd uiteindelijk gegeven door Carla 
Schippers, voorzitter van de DorpsVereniging Oerle, 
nadat ze rond 17.20 uur alle aanwezigen had 
toegesproken. Iedereen ging op pad met een route 
én een cryptopuzzel van de DorpsVereniging Oerle 
in de hand – uit de goede oplossingen van de crypto 
zou een winnaar worden getrokken die rond 20.00 
uur een creatie van Groen & Keurig in ontvangst 
mocht nemen. 
 
Ludieke taferelen 
De route was sfeervol verlicht door witte papieren 
zakken met daarin een LED-lampje, in totaal wel 
zo’n 150 stuks! Dameskorfbalvereniging BIO 
verzorgde de eerste ludieke post aan de 
Zittardsestraat: de dames van BIO hadden een 
‘kerstmutsenspel’ voor de kinderen uitgedacht. Van 
daar uit ging de tocht langs de nieuwe woningen 
naar de kruising met het Boswegje. Op de splitsing 
was door de Oerse Bikers een enorm vreugdevuur 
aangelegd waarmee zij naar de regen van die dag 
én eerdere dagen een lange neus maakten! 

Het vervolg van de wandeling ging iets lastiger 
vanwege (modder)plassen op het pad en de 
duisternis van het bos. Gelukkig weet iedereen uit 
Oers dat je alleen het pad hoeft te volgen om op 
Zandoers uit te komen. Niet alleen de lichtzakjes 
wezen de wandelaars de juiste weg, ook de muziek 
vanaf de Brink van Zandoers hielp iedereen de 
goede richting op. Tegenover de kerststal van 
Zandoerle verkocht Buurtvereniging Zandoerle 
vanuit een ‘koek & zopie-tent’ verse wafels, warme 
chocomelk en glühwein aan de wandelaars. En dat 
smaakte prima! 
 
Na het versterken van de inwendige mens 
vervolgden de deelnemers hun weg richting 
Dommelsche Watermolen. De vrijwilligers van 
Boergondisch Oers hadden daar een moderne live-
versie van de 3 wijzen uit het Oosten neergezet, wat 
een prachtig mystiek tafereel opleverde. 
 
Gezelligheid bij het vuur 
Vanaf de Watermolen was het nog slechts een paar 
minuten lopen naar het eindpunt van de wandeling 
op het kerkplein. Daar hadden een paar heren van 
het Tiener Comité Oerle inmiddels 2 vuurketels 
opgestookt en zorgde d’Ouw School voor de nodige 
versnaperingen. Groen & Keurig was van de partij 
om de prachtige groen-/kerstcreaties van de hand 
van hun vrijwilligers te verkopen en bovendien 
boden een aantal leerlingen van het Sondervick 
College eigengemaakte kerstdecoraties aan ten bate 
van het Uganda Project van de school. Al met al een 
gezellige drukte met en door Oerse dorpsgenoten. 
 
Groene prijs en vaandelgroet 
Om 19.45 uur reikte Carla Schippers de crypto-prijs 
uit: Ellen Leermakers en Fried van Beers waren de 
gelukkige winnaars van het enorme kerststuk dat 
met 2 handen gedragen moest worden! Fried 
trakteerde de aanwezigen daarna nog op een 
sfeervol kerstverhaal rond het inmiddels redelijk 
rustig brandende vuur, nu de wind wat was gaan 
liggen. 
 
De kerkklok had nauwelijks acht keer geslagen toen 
de jongens, mannen, koning en koningin van het 
Gilde St. Jan Baptist klaarstonden voor een 
indrukwekkende vaandelgroet. 
Een prachtige gepaste afsluiting van de eerste editie 
van KERST MEEMEKOAR! 
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Foto-impressie KERST MEEMEKOAR 

Toneel Buurtvereniging Muggenhol 
 
Op zaterdag 24 en zondag 25 januari 
presenteert de toneelclub van buurtvereniging 
Muggenhol de komische thriller ‘Ajakkes’ van 
Janny Spijker. 
 
Eindelijk ongestoord een weekend door te brengen 
met zijn secretaresse is het doel van Bram van Vliet. 
Echter het vakantiehuisje biedt een uitgebreid scala 
aan onverwachte maar vooral griezelige 
verrassingen. Ook een op huwelijksreis zijnd stel 
belandt tijdens noodweer in dit huisje. En telkens als 
er een bepaalde kreet van afgrijzen geslaakt wordt 
verschijnt er een soort monster van Frankenstein. 
Als deze engerd dan ook nog de minnares van Bram 
meeneemt, slaan werkelijk alle stoppen door. Alleen 
de werkster die het huisje komt schoonmaken 
schijnt er de lol van in te zien. Wie is zij eigenlijk en 
wat heeft zij er mee te maken? 
 
Een avondje griezelen maar vooral veel lachen, de 
voorstellingen vinden plaats in de zaal van 
handboogvereniging VZOD aan de  
Blaarthemseweg 84 in Zeelst en beginnen op beide 
dagen om 20.00 uur. 
 
Reserveren is gewenst en kan tussen 18.30 uur en 
20.00 uur via telefoon 2530906.  
De toegangsprijs is € 7,- 

Toneel ‘Muggenhol’ 
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De oplossing van Crypto 14 was:  
 
1.  FilmaVond 
2.  PArochie 
3.  KerstwaNdeling 
4.  Van GeStel 
5.  MaArten 
6.  NuMmereen 
7. BosBenderkids 
8. D'n OersE Have 
9. BloemEn 
10. KerKstraat 
 
Familienaam: Van Sambeek 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Sjaan van Beers, Familie van den Boomen,  
Mieke van Campen, Annie Eliëns, Jo ten Have,  
B. Hospel, Zus Sanders, Annie Stemerdink. 

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 ! 

Crypto Oers, puzzel 15 

 
1. Zij schuilde bij de lessen van St. Jan Baptist (6) 
2. Een goochelrubriek voor kinderen in de Koers 

(5,5) 
3. Hij verovert het hart van BIO op 14 februari (8) 
4. Is het pannenkoekenrestaurant los ? (2,4) 
5. Een Oostenrijks partijtje na de herfst (10) 
6. Vervelende reis met soep (10) 
7. Dit tegelzettersbedrijf maakt anders poederkes 

(2,7) 

1                     

2                        

3                       

4                     

5                         

6                         

7                        
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Verslag TCO: Voltage 

Op 2 Januari gingen we naar de Voltage. We 
moesten om half 12 op het kerkplein zijn en gingen 
met auto’s naar de Voltage toe. Toen we daar aan 
kwamen kregen we te horen welke activiteiten we 
gingen doen, ons groepje begon met bowlen.  
We waren met veel meiden in ons groepje dus was 
erg gezellig. Onder het bowlen werd er veel gekletst. 
Na het bowlen hadden we even pauze.  
Na de pauze mochten we gaan karten. Eerst kregen 
we uitleg en moesten de helmen op, daarna 
mochten we in de karten stappen. Na het karten 
hadden we weer even pauze. Toen de pauze voorbij 
was gingen we lasergamen. We werden in 2 groepen 
verdeeld toen dat was gebeurd mochten we het veld 
in. Na het lasergamen was het al weer tijd voor de 
laatste activiteit van de dag, dit was botsauto 
voetbal. Je zat in een botsauto en moest proberen 
om de bal in de goal van de tegenpartij te krijgen. 
Daarna kregen we nog een prijsuitreiking wie het 
snelste was op de kartbaan.  
Toen de prijsuitreiking was geweest gingen we weer 
terug met de auto’s naar huis.  
Het was weer een hele leuke dag. 

Stichting

Ook voor de inwendige  
mens moest gezorgd worden 
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Donateuravonden SNL 

43 jaar donateuravonden bij  
Nieuwe Levenskracht Veldhoven 
 
Stichting “Nieuwe Levenskracht” Veldhoven 
organiseert voor haar donateurs al 43 jaar 
komische toneelavonden in theater de Schalm. 
Voor deze avonden wordt steeds een regionaal 
toneelgezelschap gevraagd om hun 
voorstelling ook in Veldhoven te spelen. De 
donateurs zien graag een vrolijke klucht of 
blijspel. Stichting Nieuwe Levenskracht geeft 
daar graag gehoor aan. 
 
Op donderdag 29 en vrijdag 30 januari 2015 
speelt MARVILDE TONEEL uit Veldhoven het 
blijspel GROETEN VAN DE VELUWE, geschreven 
door Carl Slotboom. 
 
Marvilde Toneel brengt prikkelend vermaak door 
geloofwaardig, eigentijds en gevarieerd spel neer te 
zetten in boeiende verhalen met humor als 
ingrediënt. Hun groepsenergie straalt af op het 
publiek dat volop geniet. 
 
GROETEN VAN DE VELUWE in het kort. 
 
Grootmama wint de eerste prijs met een 
cryptogram: een week met vier personen in een 
stacaravan op de Veluwe. Zij verschijnt op de 
camping in gezelschap van haar dochter, 
schoonzoon en kleindochter. Het kamperen is voor 
deze mensen, die gewend zijn hun vakanties in  
5-sterrenhotels door te brengen, een volslagen 
nieuwe wereld. 
Dit geldt niet voor de familie Bruinsma. Vader Sjef, 
moeder Truus en de zoon Boris vieren altijd hun 
vakantie op de camping. Met zulke tegenstellingen 
kunnen confrontaties tussen de beide families niet 
uitblijven. 

Op het podium wordt een camping opgebouwd en de 
lachwekkende situaties in het verhaal worden door 
de enthousiaste spelers met hun acteertalent en 
creativiteit flink uitgebuit. Het belooft een 
toneelavond te worden vol hilariteit en humor, die je 
niet wilt missen. 
 
Noteer donderdag 29 januari en vrijdag 30 januari 
dus in uw agenda. 
 
De voorstellingen beginnen om 20.00 uur en de 
kaarten kunnen worden afgehaald bij: 
∗ Mw. Mia v. d. Wildenberg, Oude Kerkstraat 41  
( 040 – 205 25 47 (let op! adres is gewijzigd) 

∗ Hr. André v.d. Boogaard, Berkt 54  
( 040 – 254 23 49 

 
Donateurs van Nieuwe Levenskracht Veldhoven 
kunnen twee kaarten afhalen. 
Zij betalen een kleine bijdrage van € 4,00 per kaart, 
voor niet-donateurs € 10,00.  
Het belooft net als afgelopen jaar weer een avond te 
worden waar de lachspieren echt in beweging zullen 
komen, met andere woorden zo’ n avond mag je 
niet missen 
 
Voor meer informatie zie 
www.nieuwelevenskracht.nl en 
nieuwelevenskrachtmeerveldhoven.nl 
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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) 

Een avond voor alle Oerlenaren. 
 
Op 9 februari 2015 organiseert de KVB een avond 
voor alle Oerlenaren die geïnteresseerd zijn in het 
verminderen van klachten zoals stress en andere 
gezondheidsklachten door behandelingen van een 
Natuurgeneeskundig Therapeut. 
 
Misschien dat een aantal van de Oerlenaren al weten 
dat in ons dorp een therapeute woont die deze 
werkwijze hanteert, namelijk Karin Wijnhoven-
Peters. 
Zij wil graag haar werkzaamheden uitleggen aan ons 
en alle dorpsgenoten die hiervoor interesse hebben. 
 
Graag willen wij alle dorpsgenoten uitnodigen om op 
9 februari 2015 om 20.00 uur in het Dorpscentrum 
d’Ouw School aanwezig te zijn om haar verhaal te 
komen beluisteren. 
Wij hopen iedereen een interessante en leerzame 
avond te kunnen bieden.  

Verminderen van klachten Workshop mantelzorgers 

Even uit je eigen wereld 
  
Afgelopen najaar is de eerste groep oudere 
mantelzorgers (65 jaar en ouder) gestart met 
workshops ‘De KUNST van het ontspannen’ bij 
Atelier Soeff. Het Steunpunt Mantelzorg biedt 
met deze workshops mantelzorgers de 
gelegenheid om even te ontspannen en hun 
eigen creatieve kwaliteiten te ontdekken.  
 
Nu de workshops bijna afgelopen zijn, kunnen we 
concluderen dat het doel zeker bereikt is. Een 
tevreden reactie: “Het is zo fijn om eens uit je eigen 
wereld te zijn. Vaak heb ik het zo druk dat ik daar 
niet aan toe komt. Tijdens het bezig zijn bij Atelier 
Soeff ben ik soms helemaal vrij van gedachten, 
heerlijk. Het is fijn om mijn eigen creativiteit de 
ruimte te geven en te zien wat ik allemaal kan. Dan 
denk ik ‘WOW’ dat wist ik niet van mezelf!”. 
 
Voor degene die dit aanspreekt, begin 2015 start de 
tweede serie van 5 workshops (waarvan de eerste 
afgelopen 15 januari reeds is geweest) van het 
project ‘De KUNST van het ontspannen’. Tijdens de 
workshops o.l.v. beeldend kunstenaars  
Lian Verhoeven en Marieke van Wijnen van Atelier 
Soeff, gaat elke mantelzorger zelf aan de slag met 
actieve kunstbeoefening. De kunstenaars bieden een 
variatie aan kunstprojecten aan zoals bijvoorbeeld 
mozaïeken, schilderen op doek of textiel. Ieder kan 
gaande weg een persoonlijke keuze maken welk 
project(en) het beste bij haar/hem past. Na afloop 
weet de mantelzorger met welk kunstproject hij/zij 
een ontspanningsmoment kan creëren. Thuis of 
ergens op een atelier. Elke workshop start met een 
lekkere lunch. Want voor goed rustig eten nemen 
mantelzorgers vaak te weinig tijd. En samen eten is 
ook veel gezelliger.  
 
De eigen bijdrage aan de workshops is € 5, per keer 
inclusief koffie/thee en lunch. 
De workshops zijn nog op donderdag 5 februari, 
donderdag 26 februari, donderdag 19 maart en 
donderdag 9 april 2015 van 12.30 tot 16.00 uur. 
Een voorwaarde om te mogen starten is dat u uit 
Veldhoven komt en 65 jaar of ouder moet zijn.  
  
Het Project ‘De kunst van het ontspannen’ wordt 
financieel ondersteund door Fonds Sluyterman van 
Loo en Stichting RCOAK. 
Meer informatie: www.langlevekunst.nl 
 
SWOVE, Burg. van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven 
Telefoon 040-253 42 30 
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur. Internet: www.swove.nl  

SW O VE



20 

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

Sport en beweging 

Zwangerschapspilates 
 
Naast voldoende rust en gezonde voeding is 
het van belang om tijdens je zwangerschap 
aan lichaamsbeweging te doen. Het is zinvol 
om je lichamelijk en geestelijk voor te 
bereiden op je bevalling en het herstel tijdens 
de periode daarna. Zwangerschapspilates biedt 
hiervoor uitstekende mogelijkheden. 
 
De hormonen die gepaard gaan met zwangerschap 
zorgen ervoor dat ligamenten (banden van 
bindweefsel), kapsels en bijvoorbeeld de spieren van 
je onderrug soepeler en dus instabieler worden. 
Deze toename van mobiliteit is nodig om ruimte te 
maken voor je baby en is nuttig tijdens je bevalling. 
Tevens neemt je lichaamsgewicht toe wat je houding 
en de belasting op je spieren en gewrichten 
verandert en verzwaard. Al deze veranderingen 
geven vaak lichamelijke klachten als bekkenpijn, 
rugpijn, incontinentie en vermoeidheid. Deze fysieke 
veranderingen zijn niet te voorkomen en horen bij 
het zwanger zijn. Wel kun je spiergroepen 
versterken die nodig zijn om ondersteuning te 
bieden voor het dragen van je baby en om 
eventueel genoemde klachten te voorkomen en te 
bestrijden. 
 

Met Zwangerschapspilates kun je je conditie op peil 
houden en leer je spieren te beheersen die extra 
nuttig zijn tijdens deze intensieve periode in je 
leven. Pilatesoefeningen dragen bij aan een juiste 
lichaamshouding. De dieper gelegen spiergroepen 
worden getraind waaronder je bekkenbodemspieren 
om de ondersteuning te bieden daar waar nodig is. 
Naast fysieke oefeningen zijn ademhalings- en 
ontspanningstechnieken onderdeel van 
Zwangerschapspilates. Deze kunnen je helpen 
tijdens de ontsluitings- en persweeën. Ook wordt er 
tijdens de les aandacht besteed aan een stukje 
theorie om je voor te bereiden op wat er komen 
gaat tijdens je zwangerschap, je bevalling en 
daarna. Het is aan te bevelen op tijd te beginnen 
met oefeningen om spierkracht te ontwikkelen of te 
behouden en zorg te dragen voor je algehele fitheid. 
Het is wel belangrijk om goed naar je lichaam te 
luisteren zodat je jezelf niet overbelast. Overleg 
vooraf altijd even met je verloskundige of huisarts of 
het in jouw conditie verstandig is om aan 
lichaamsbeweging als bijvoorbeeld 
Zwangerschapspilates te doen. 
 
 
Diani Schoofs 
 
2DayFit 
www.2dayfit.nl 
 
Heeft u naar aanleiding van dit 
schrijven vragen, neem dan contact op via 
info@2dayfit.nl of bel naar 06-31919429 
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St. Jan Baptist in de prijzen 

Regiofinale First Lego League:  
teams Basisschool St. Jan Baptist in 
de prijzen! 
Op zaterdag 13 december was het eindelijk 
zover: de teams van groep 8 van basisschool 
St. Jan Baptist mochten laten zien wat ze 
allemaal hadden geleerd en bereikt na 
maanden bouwen, programmeren, 
onderzoeken en oefenen. Op de Fontys 
Hogescholen in Eindhoven ging in het bijzijn 
van honderden kinderen en vele 
belangstellenden om 10.00 uur de regiofinale 
(regio Eindhoven) van de First Lego League 
van start. 

De Lego Learn Adventures, de JoJo’s en de UFO’S 
waren samen in 1 ruimte ingedeeld waar iedereen 
de rustmomenten van de wedstrijddag kon 
doorbrengen. Het was een komen en gaan van 
kinderen en ouders wat een gezellige drukte 
opleverde. Alle teams hadden ook ‘aankleding’ voor 
de ruimte meegenomen zoals zelfgemaakte slingers, 
tafelkleden, presentatieborden en natuurlijk de 
nodige lekkere én gezonde hapjes. 

De wedstrijd- en presentatieschema’s van de  
3 teams waren gelukkig dusdanig dat er volop 
ruimte was om elkaar aan te moedigen bij 
robotwedstrijden en om vol spanning te luisteren 
naar de projectpresentatie van de andere teams. 
Zeker in de ‘arena’ tijdens de robotwedstrijden ging 
het er verhit aan toe en schreeuwden de kinderen 
de kelen schor om de 2 klasgenootjes aan de 
wedstrijdtafel te steunen. 

Na een lange maar zeer interessante dag was het 
om 16.45 uur eindelijk tijd voor de afsluitceremonie. 
Eerst kregen alle deelnemende teams een medaille 
uitgereikt en daarna ging de prijsuitreiking van 
start.  

Missie volbracht! 

Helaas, net niet gelukt! 

Even een 
team- 
bespreking 
en wat 
eten. 
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De spanning steeg bij de Oerse kinderen toen na de 
diverse Awards voor robotprestatie en –ontwerp de 
Awards voor Core Values en Project aan de beurt 
waren.  

En jawel, het harde werken werd beloond: de 
kanjers van de Lego Learn Adventures wonnen de 
Presentatie Award en de UFO’S gingen met de 
Teamwork Award aan de haal.  

Als klap op de vuurpijl wonnen deze beide teams 
ook een toegangsbewijs voor de Beneluxfinale in 
Almere op 7 februari aanstaande! 

Het was een enerverende dag voor alle kinderen, 
hun ouders én de coaches van de teams. Uiteindelijk 
ging rond 18.00 uur iedereen moe maar zeer 
voldaan terug naar Oerle – en om te genieten van 
een welverdiende nachtrust! 

De First Lego League Beneluxfinale vindt plaats op 
zaterdag 7 februari op het MAC3PARK Creative 
Campus te Almere en ook hier is iedereen van harte 
welkom om de Lego Learn Adventures en de UFO’S 
aan te komen moedigen! 

Lego Learn Adventures winnen de Presentatie Award. 

De UFO’s winnen de Teamwork Award. 

Kijkmiddag St. Jan Baptist 

Kijkmiddag op Brede School St. Jan Baptist 
 
Op woensdagmiddag 28 januari 2014 van 13.30 uur 
tot 15.00 uur organiseert Brede School St. Jan 
Baptist een kijkmiddag. Op deze middag zijn alle 
jonge kinderen en hun ouders, die een kijkje willen 
komen nemen op de dagopvang en het peuterwerk 
van Nummereen of op BS St. Jan Baptist, van harte 
welkom. 
 
Deze middag is met name bedoeld voor ouders die 
zich oriënteren op een school voor hun kind of op 
een plaats in de dagopvang of het peuterwerk van 
Nummereen. Terwijl de kinderen mogen spelen in de 
groepen van Nummereen of in een kleutergroep, 
kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, laten informeren 
over de gang van zaken op Brede School St. Jan 
Baptist. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen 
van vragen.  
 
Tijdens deze middag kunt u uw kind ook inschrijven. 
Door in een zo vroeg mogelijk stadium zicht te 
krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze brede 
school kunnen wij hierop anticiperen bij de formatie 
van de groepen in het nieuwe schooljaar. 
 
Ook de kinderen van Nummereen en St. Jan Baptist 
doen hun best om de kijkmiddag onder de aandacht 
te brengen. Alle kinderen zullen in de komende 
dagen in de groep een poster kleuren, waarop de 
kijkmiddag wordt aangekondigd. Deze brengen ze 
begin volgende week mee naar huis. Wij verzoeken 
u om deze poster op het raam te hangen of te geven 
aan jonge kinderen, die bij u in de straat wonen, om 
hen zodoende attent te maken op de kijkmiddag.  
Wij hopen op een grote opkomst! 
 
Team Brede School St. Jan Baptist 
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Dagactiviteiten voor iedereen 

Dagactiviteiten voor iedereen, voor 
mensen mét en zonder beperkingen 
 
Veranderende zorg 
"De zorg gaat veranderen. Dat weet iedereen 
inmiddels wel. Maar hoe het precies gaat uitpakken, 
weten we nog niet. Langer thuis blijven wonen 
bijvoorbeeld kan voordelen hebben. Maar voor 
kwetsbare mensen ook nadelen. Het kan een grote 
druk op familie en mantelzorgers leggen. Wij willen 
niet dat kwetsbare mensen buiten de boot vallen. 
Daarom beginnen wij met deze dagactiviteiten. Zo 
willen we voorkomen dat mensen met beperkingen 
zoals blinden en slechtzienden of mensen met 
sociale, psychische of lichamelijke problemen, op 
zichzelf worden teruggeworpen. Een structurele 
dagbesteding kan helpen om dat te voorkomen.” 
Het is daarom dat Praktijk Aan den Hofpad start met 
deze dagactiviteiten. De praktijk is gevestigd in een 
pand wat heel geschikt is om meerdere activiteiten 
te kunnen aanbieden. Lieke Cools is hier als 
logopedist gestart en heeft het idee opgevat om een 
open centrum te ontwikkelen waar mensen kunnen 
samenkomen. 

Wat doet Praktijk Aan den Hofpad? 
Het is een praktijk waar kinderen en ouderen met 
communicatieproblemen paramedische en 
psychosociale hulp kunnen krijgen. In eerste 
instantie ging het vooral om logopedische hulp. Maar 
de hulpverlening wordt steeds verder uitgebreid. In 
samenwerking met Joris-thuis is bijvoorbeeld een 
interdisciplinair team gestart met daarin o.a. een 
ergotherapeut, Maria Gargiulo en fysiotherapeut 
Jorden Oerlemans. In nauwe samenwerking 
ondersteunen zij kwetsbare volwassenen die zorg of 
andere vormen van hulp nodig hebben. Sinds kort is 
in het team ook een tweede logopedist gestart, 
Annemieke van der Dussen. Zij is gespecialiseerd in 
de begeleiding van ouderen. 
Lieke Cools: “Ons uitgangspunt is dat we op de 
eerste plaats kijken wat iemands kwaliteiten, 
mogelijkheden en wensen zijn. Vervolgens 
onderzoeken we welke hulp het best past bij de 
vraag van de cliënt. Dat doen we in nauwe 
samenwerking met de mensen die bij ons komen 

voor hulp, of het nu kinderen, ouderen of anderen 
zijn. De allereerste workshop die reeds gestart is 
 
Workshops Steenbewerken  
Zou u willen ontdekken hoe het is om met steen te 
werken? Wacht dan niet langer en meldt u aan voor 
de workshops Steenbewerken. Praktijk Aan den 
Hofpad is daarmee gestart op 13 januari 2015. 
Iedereen is welkom: mensen mét en zonder 
beperkingen.  
 
Beeldend kunstenaar Giselle Weegels uit Tilburg 
begeleidt de workshops. Tot voor kort werkte zij als 
vakdocent in Eindhoven, bij VISIO 
(expertisecentrum voor slechtzienden en blinden). 
Haar ervaring is dat mensen niet alleen genieten van 
het creatief bezig zijn, maar vooral ook van het 
contact met anderen: "Je ontdekt kwaliteiten waar 
je je eerder niet van bewust was. Door het contact 
met anderen voel je je ook minder eenzaam." 
 
Meer weten? 
Om te zorgen dat iedereen kan meedoen, zijn voor 
de mensen met een fysieke beperking aangepaste 
werkplekken gemaakt. Ook is er tijdens de 
workshops, naar gelang de aard van de beperking, 
persoonlijke professionele begeleiding mogelijk. 
 
De eerste workshop Steenbewerken is reeds gestart 
op dinsdag 13 januari 2015.  
Een ochtendgroep van 09.30 uur tot 12.30 uur 
Een middaggroep van 13.30 uur tot 16.30 uur 
In de loop van het jaar starten meerdere workshops, 
bijvoorbeeld werken met de I-Pad, schilderen en 
boetseren. 
Aanmelden kan via een mailtje aan :  
info@liekecools.nl 
Voor aanmelding of meer informatie kunt u ook 
bellen naar: ( 06-53230635 
 
Praktijk Aan den Hofpad is gevestigd in Vessem, op 
de tweede verdieping, boven de aanleunwoningen 
van verzorgingshuis Groenendaal. De ruimte is per 
lift bereikbaar 
Het adres is : Den Hofpad 22, 5512 AC, Vessem. 
 
Bel gerust voor meer informatie. 
U bent van harte welkom ! 
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Uitslag kleur/knutselplaat van november 2014;  
“Donald en zijn neefjes” 

begint hij meteen op de Ipad te zoeken.  
Ingmar wil namelijk zijn lievelingsliedje laten horen 
aan mij. De titel ervan ben ik even kwijt, maar de 
naam van de groep niet! Het is namelijk de boyband 
‘One Direction’. Dat vindt hij een hele stoere 
jongens groep en daaruit komt de wens om later 
zanger te worden…ook bij zo’n stoere boyband! 
Ingmar is overigens niet de enige in huis die fan is. 
Binnen een minuut staat de bijkeuken vol met de 
vriendjes waar ze mee hebben afgesproken. Alle 4 
kennen ze de namen van de bandleden, staan ze 
met het liedje mee te zingen en weten ze allerhande 
feitjes over de bandleden. De enige die een 
uitzondering op de regel maakt is papa. Die vindt 
‘One Direction’ helemaal niets. Maar goed, Ingmar 
vindt Niall het beste zingen.  
 
Nu moet ik bekennen dat ik totaal niet wist wie Niall 
was, dus wees hij me hem even aan in de clip. Hij 
heeft ze zelfs nagetekend in zijn schetsboek. Vol 
trots laat hij, voorzien van uitleg, de tekeningen aan 
me zien. Nou Ingmar, je mag met recht trots zijn! 
Ze zijn heel treffend en heel handig dat je de namen 
erbij hebt gezet! De tekening van Niall is wel héél 
apart! Zijn uitleg bij deze tekening is de volgende: 
‘Het is Niall die 
nog in zijn 
mama’s buik zit’. 
En die mama 
moet een pot gel 
hebben ingeslikt 
want als baby 
heeft hij al een 
flinke kuif! Ingmar 
verzamelt 
uiteraard ook van 
alles van de band. 

Mag ik even aan u voorstellen: 
 
De winnaar: Ingmar Schilleman 
Leeftijd: 5 jaar 
Hij woont: Boonberg 1 
Papa en mama heten: Anouk & Marc 
Broertjes of zusjes: 1 broer van 8 jaar, Yannick 
Huisdieren/dieren: Verhip! Da’s een vraag die ik 
niet heb gesteld. Maar, ook deze keer heb ik geen 
huisdieren gezien 
Sport: judo 
Wat wil je later worden: zanger 
 
Het is een ideale afstand om voor dit interview op de 
fiets te stappen in plaats van in de auto en dus doe 
ik dat. Bij binnenkomst word ik hartelijk welkom 
geheten door mama en vraagt Ingmar wat ik wil 
drinken. Nadat we een gezellig plekje hebben 
uitgezocht en ik mijn bestelde kopje thee heb 
gekregen, beginnen we met het interview. 
 
Op welke school zit je en in welke groep? 
Ingmar zit op de bij u allen bekende basisschool  
St. Jan Baptist. Hij zit in groep 2, samen met nog 
ongeveer 15 andere kinderen. Dat is een aantal 
waar de juffen Dana, Evi en Mariëlle met gemak les 
aan kunnen geven. Uiteraard krijgt hij niet van alle 
drie tegelijk les, maar verdeeld over de week. 
 
Vrienden? 
Die heeft hij best veel. Aangezien ik niet alle namen 
op kan gaan schrijven, vraag ik hem om de beste 
drie te noemen. Dus komen de namen Niek, Dann 
en Sep ten gehore. Papa die staat te luisteren is 
meteen jaloers en voelt zich een klein beetje aan de 
kant geschoven. Zijn reactie op Ingmar’s antwoord 
is: “Ik dacht dat ik je beste vriend was?!” Maar 
Ingmar maakt het meteen goed door te zeggen dat 
papa natuurlijk ook bij het vriendenrijtje hoort. 
Op het moment van dit interview heeft hij 
afgesproken met een vriendje dus is mijn volgende 
vraag wat voor spelletjes hij graag speelt. 
Ingmar gaat graag voetballen op het veldje bij 
school. Als het slecht weer is en ze binnen moeten 
spelen dan doen ze een rollenspel, ganzenborden of 
het spelletje Toren van Pisa. Als hij niet afspreekt 
kun je hem regelmatig vinden op de Ipad of 
computer. Daar speelt hij niet alleen spelletjes op, 
maar kijkt hij ook naar filmpjes van onder andere 
Mr. Bean. Soms zet hij dan wel even zijn 
koptelefoon op die hij van Sinterklaas heeft 
gekregen zodat de rest van het gezin ongestoord 
zijn ding kan doen. 
 
Muziek  
Ingmar houd van alles wat met muziek te maken 
heeft. Hij heeft al een microfoon en daar is hij elke 
dag wel mee in de weer. Een man naar mijn hart! 
Ingmar laat dan ook met veel trots de microfoon 
zien en voert hij voor mij een heuse playback show 
op. Maar het blijft niet alleen bij playback!, als ik 
vraag of hij een favoriete band of zanger heeft 
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Zo heeft hij al een deken, handdoek,  
tekenboeken, een soort stickerboek, potloden en 
pennen. En voor zijn komende verjaardag krijgt hij, 
net als vorig jaar, een grote One Direction taart. 
 
Sporten! 
Ingmar is een fanatiek judoka. Hij doet aan judo bij 
judo- en jiujitsuvereniging Shizen Hontai sinds  
12 januari 2014 en heeft inmiddels zijn gele slip 
gehaald. Hij krijgt les van Toon Verblackt met als 
assistenten Malou en Mart v. Gassel. Hij zit daar in 
een groepje met Beau, Timo en Niek. Naast judo, 
tennist Ingmar ook nog af en toe met zijn vriendjes. 
Echt tennisles heeft hij op het moment niet omdat 
het ten eerste winterstop is en omdat hij eerst het 
zwemmen af moet maken. Alsof hij het nog niet 
druk genoeg heeft zit Ingmar ook nog op zwemles 
bij de Berkt en krijgt hij daar les van juf Lizzy en juf 
Liesbeth. Vandaag, 8 januari, staat er een hele 
belangrijke zwemles op het programma, hij moet 
over ongeveer twee uurtjes afzwemmen voor zijn  
A-diploma! Dat gaat hij doen in zwembad Eikenburg 
in Eindhoven en inmiddels weet ik dat hij met vlag 
en wimpel is geslaagd. Nogmaals proficiat Ingmar!! 

 
Televisie 
Ingmar kijkt niet vaak tv. Als 
hij kijkt dan staat er de 
zender Cartoon Network op 
omdat hij graag naar 
tekenfilms kijkt. Maar ook 
Buurman & Buurman vindt hij 

leuk. Maar Mr. Bean staat toch bovenaan op zijn 
lijstje. Zover ik het kan inschatten althans. Laatst 
zijn ze naar de films “Wiplala” en “Mees Kees op de 
planken” geweest in de service bioscoop Zien. Ikzelf 
ben nog nooit naar die bioscoop geweest, maar na 
het horen van Ingmar's relaas ga ik zeker een keer! 
Je kunt daar namelijk gewoon tijdens de film 
popcorn en drinken bestellen en dan komen ze dat 
gewoon brengen. Zeg maar roomservice via een bel/
knop op je stoel! Het moet niet gekker worden!! 
 
Al eerder iets gewonnen? 
Dat heeft hij. Bij de Koningspelen op school heeft hij 
al eens een medaille gewonnen en hij heeft van zijn 
oma een beker gekregen tijdens het winnen van een 
partij tennis. Dat was een beker die oma nog op 
zolder had staan, maar dat maakt hem niet minder 
waardevol! 
Aangezien Ingmar nu heel ongeduldig aan het 
worden is, laat ik hem lekker spelen met zijn 
vriendjes. Al snel is besloten om verstoppertje te 
gaan spelen, waar de aangebouwde ruimte zich dan 
ook perfect voor leent. 
 
Tot slot mama nog even aan het woord 
Om Ingmar te omschrijven als een vrolijk, grappig 
en ondeugend kereltje. En als een iemand die niet 
stil kan zitten, wat ik al ondervonden had tijdens dit 
interview. Ingmar, heel erg bedankt voor de 
gezelligheid en het lekkere door jou aanbevolen kop 
thee. Ik heb het goed naar m’n zin gehad. Heel veel 
plezier met de kadobon! 
 
 
Geschreven door Marlène Snelders-Linssen 

De kleurplaat van de Pinguïns van Madagascar, die 
geplaatst was in de Koers editie van december, 
heeft 6 inzendingen opgeleverd.  
 
De winnaar van de twee flimkaarten is geworden:  
de familie Everaard.  
 
Ook namens de Koers van Oers, van harte 
gefeliciteerd en veel plezier bij het zien van de film! 

Kleurplaat van de Schalm  
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 2 februari 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 januari 2015’ en druk de pagina af. 
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2015 

De volgende kopijdatum is 
2 februari 2015 

Januari  

23 Bosbender Kids 
23 t/m 25 Après Ski Weekend Oers Gezellig 
24 Ophalen oud papier 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
25 TCO: dag in de sneeuw (of 1 febr.) 
29 + 30 Nieuwe Levenskracht: 20.00u 

Donateursavonden in de Schalm 
30 Ophalen groene kliko + plastic 
  

Februari  
1 TCO: dag in de sneeuw (of 25 jan.) 
2 KBO: Filmavond 19.30u. 

(voor iedere Oerlenaar) 
6 Bosbender Kids 
11 BIO: verkoop Valentijnsharten 
13 Ophalen groene kliko + plastic 
14 t/m 17 
 14 

Carnaval in Oerle 
13.30u: carnavalsoptocht oerle  

19 KBO: 17.30u eten bij Hof van Holland 
20 TCO: voorjaarsactiviteit 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
27 Ophalen groene kliko + plastic 
28 Ophalen oud papier 
  

Maart  
2 KBO: Filmavond 19.30u 

(voor iedere Oerlenaar) 
6 Bosbender Kids 
9 DVO: Bestuursvergadering met leden 

in d'Ouw School om 19.30u 
13 Ophalen groene kliko + plastic 
17 KBO: 17.30u eten bij 't Witven 
20 Bosbender Kids 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
27 Ophalen groene kliko + plastic 
27 TCO: infoavond braderie 
28 Rijvereniging St. Jan: Oud ijzer actie 
28 Ophalen oud papier 
  

April  
10 Ophalen groene kliko + plastic 
12 TCO: braderie 
16 KBO: 17.30u eten bij de Oude Garage 
18 Ophalen Chemisch Afval,  

8.30u-10.00u Kerkplein Oerle 
20 DVO: Jaarvergadering in d'Ouw School 

om 19.30u 
24 Ophalen groene kliko + plastic 
25 Ophalen oud papier 
26 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 

Mei  
8 Ophalen groene kliko + plastic 
12 KBO: 17.30u eten bij de Wok 
22 Ophalen groene kliko + plastic 
23 Ophalen oud papier 
30 TCO: verrassingsactiviteit 
31 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
  

Juni  
5 Ophalen groene kliko + plastic 
5 en 6 Boergondisch Oers 
14 Oerse Motor ToerTocht 
19 Ophalen groene kliko + plastic 
27 Ophalen oud papier 
28 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
  
Juli  
3 Ophalen groene kliko + plastic 
11 +12 TCO: Tieners4Tieners weekend 
13 DVO: Bestuursvergadering met leden 

in d'Ouw School om 19.30u 
17 Ophalen groene kliko + plastic 
25 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 
  
September  
5 TCO: Afsluiting 
11 Ophalen groene kliko + plastic 
19 Ophalen Chemisch Afval,  

8.30u-10.00u Kerkplein Oerle 
25 Ophalen groene kliko + plastic 
26 Ophalen oud papier 
27 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
  
Oktober  
9 Ophalen groene kliko + plastic 
23 Ophalen groene kliko + plastic 
24 Ophalen oud papier 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
  

Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 




