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Dankbetuiging
Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor de
lieve woorden, medeleven en vele kaarten bij het
overlijden van ons mam, Koos van Beers - Beerens.
Familie van Beers

Gezocht

Geiten-kijk-dagen
Ook dit jaar worden de
Geiten-Kijk-Dagen weer
georganiseerd bij
’t Geitenboerke in Oerle
(Veldhoven)!
De
tot
Op
tot

geitenkijkdagen worden wekelijks georganiseerd
en met zondag 5 april 2015 (1e paasdag).
deze zondagmiddagen zijn wij vanaf 13.30 uur
17.00 uur geopend voor jong en oud!

Hallo Oerlenaren
Is er iemand in Oerle die een teakhouten stoeltje
gevonden heeft ergens op straat?
Die is nl. ontvreemd met de carnaval uit onze
voortuin.
Eentje heb ik er teruggevonden op de Nieuwe
Kerkstraat en het zou leuk zijn als ik het setje weer
compleet kan maken.
Mijn telefoonnummer is ( 2052170

Gevonden
Gevonden in de bossen
tegenover de kinderboerderij,
een hondenriem.
Wie deze kwijt is mag hem op
komen halen bij Kees en Corrie Roggeveen.
Tel: 040-2052790 of 06-52329486.

Garagesale Cobbeek
Op zondag 19 april 2015 vindt de
jaarlijkse traditionele garagesale
weer plaats in de wijk Cobbeek in
Veldhoven.
Voor info zie
www.garagesalecobbeek.nl

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de
geitenhouderij, een lammetje de fles wil geven, een
geit wil voeren of over haar bol wil aaien! Daarnaast
kunt u bij ons lekker op het boerenterras genieten
van o.a. een bakje koffie en een stukje geitenkaas.
De kinderen kunnen spelen in de (indoor)speeltuin,
op het springkussen en in de knuffelhoek.
Iedereen is van harte
welkom op een van deze
komende zondagen tussen
13.30 en 17.00 uur.
De entreeprijs is 1 euro per
persoon.
Kijk voor meer informatie op
www.geitenboerke.nl

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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Crypto Oers, puzzel 17

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 16 was:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De HoeVe
JAck
Groen eN Keurig
Baptist
KinderOpvang
VErve
AKert
AlEgria
WeLle

Familienaam: Van Boekel

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Fam. van den Boomen,
Marianne Bosch, Mieke van Campen, Carla ten Have,
B. Hospel, Gerry van der Mierden, Thea Peters,
Annie Stemerdink.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MAKELAARDIJ

1. Een engelse tussenkijk met een bekende
Oerlenaar in de Koers (9)
2. Been tussen heup en knie van Henri Kox ? (10)
3. Een Boergondische provincie op 5 en 6 juni (7)
4. Een bouwbedrijf is anders een Davonner (3,5)
5. Een Zuid-Duitser is weg op de Berkt (5)
6. Deze nieuwe straat klinkt als notariële stukken
(5)
7. Ik laat het bier nog maar kort in een glas lopen
bij Alegria (6)
8. Bel 040 - 258 4444 voor een uiting van een
verwijt bij de gemeente (11)
9. Nu een plein en vroeger een pastoor (8)
10. Een kroeg aan de Wilgenman 1 voor een
geheugenstoornis (12)
11. Een kleine maand is voornaam bij een model op
de catwalk (7)

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

3

De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 21 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn (The Unity)
Zaterdag 28 maart: Wijding + uitreiking palmtakken
i.v.m. Palmzondag
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn (Convocamus)
Vrijdag 3 april: GOEDE VRIJDAG
15.00 uur: Kruiswegviering met pater Malaka
Zondag 5 april: Hoogfeest van PASEN
11.00 uur: Eucharistieviering
met pastoor R. Franken (Convocamus)
Zaterdag 11 april:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastoor R. Franken
Zaterdag 18 april:
19.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Doorn

Passieconcert Veldhovens Kamerkoor
Op zondag 22 maart om 15.00 uur wordt er een
passieconcert gegeven door het Veldhovens
Kamerkoor o.l.v. dirigent Ad Broeksteeg. U bent
welkom om in de eigen kerk alvast een voorproefje
op allerlei passiezang te beluisteren. De entree is
gratis. Na afloop kunt u achter in de kerk uw donatie
kwijt. Daar is het koor u uiteraard zeer dankbaar
voor!

Parochieavond van onze kerkwijk
Als deze Koers uitkomt is de parochieavond van
11 maart in d’ Ouw School voor de parochianen al
voorbij. Hopelijk hebben velen van de gelegenheid
gebruik gemaakt om zich door bestuur en pastoor te
laten informeren wat de gevolgen zijn voor deze
parochiegemeenschap. Ook de verenigingen die
regelmatig van onze kerk gebruik maken werden
hiervoor uitgenodigd.
De pijnlijke en boze gevoelens van de parochianen
zijn u allen wel bekend.
Natuurlijk hoopt het bestuur dat wij het hoofd niet
moedeloos laten hangen en dat wij parochianen en
vrijwilligers –solidair in onze rouw- toch de
vervolgstappen kunnen en willen nemen.
Door de pastoor ben ik benaderd om voor de
kerkwijk St. Jan de Doper in de pastoraatgroep mee
te denken over de toekomst en het pastorale beleid
van de parochie Christus Koning.
Alexa Peijnenborgh

Parochieberichten:
Overleden:
† Koos van Beers – Beerens, 86 jaar
Pastoraal team:
Pastoor R. Franken, Kapelstraat Zuid 18
(040 – 303 07 60
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,
( 040 - 78 78 923
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,
( 040 – 205 13 50
Pastor W. Jenniskens, Lange Kruisweg 7
( 040 – 253 26 15
Myriam Schoutsen, pastoraal werker,
p/a Blaarthemseweg 18
( 06 – 10 05 77 80
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

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

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

In discussie met groep 8
Jonge Oerlenaren in
discussie over idee
Door Ad Adriaans
Hoe kun je kinderen leren om
voor altijd gezond te leven? Tien kinderen uit
groep acht van basisschool St. Jan Baptist
bedachten hiervoor de Health Care Chip. Een
onderhuids te plaatsen chip, die registreert
hoeveel kinderen eten en bewegen. En die via
een app met adviezen van deskundigen komt.
Door de koppeling met een spelcomputer leren
de kinderen zich spelenderwijs een gezondere
levensstijl aan. De groep met de naam Lego
Learn Adventures viel met dit idee in de prijzen
op de regio- en Beneluxfinale van de First Lego
League.

Prima voorbereid
Op vrijdag 27 februari hielden de jonge Oerlese
uitvinders een discussiebijeenkomst met een aantal
specialisten over de haalbaarheid van hun idee. Hun
trotse coaches Jeanette, Saskia en Dorien waren er
natuurlijk ook bij aanwezig. De kinderen hadden de
bijeenkomst prima voorbereid. Er waren
naamplaatjes gemaakt voor alle gasten, en iedereen
kreeg koffie, thee en een koek gepresenteerd.
Vervolgens stelde iedereen zich aan elkaar voor. Het
was heel jammer dat Philips Health Care het op het
laatste moment liet afweten. Maar niet getreurd, er
was een verpleegkundige van de GGD (Suzan
Dortmans), een diëtiste (Sarayke de Jong van de in
Oerle gevestigde Diëtistenpraktijk De Greef) en een
gewichtsconsulent van Fit & Slank: Anja Bastings.
Ook ging er vanuit Oerle een uitnodiging naar het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Toen beleidsadviseur Jasper Lok van het ministerie
de enorme belangstelling voor het idee van de
Oerlenaren zag, besloot hij dat hij daar ook bij
moest zijn. In de vroege morgen van 27 februari
maakte hij de lange reis vanuit zijn woonplaats
Alkmaar naar Oerle. Hij vindt een gezonde leefstijl
heel belangrijk. Zijn taak is onder meer om de
minister advies te geven over de gezondheid van
schoolgaande jeugd. Daarom was Jasper heel
benieuwd naar het project van de Lego Learn
Adventures.
Presentatie
Het team gaf eerst een presentatie van hun
uitvinding in de vorm van een uitzending van

Nieuwsuur. Het inzetten van een spelcomputer om
een gezondere levensstijl aan te leren zag Jasper
helemaal zitten. Hij vond het een goed doordacht
idee. “Het is slim om gezondheid door middel van
een spel te koppelen aan de leefwereld van
jongeren.” Wel voorzag hij dat er mensen zullen zijn
die zo’n chip eng vinden en niet willen dat andere
mensen weten wat ze eten. “Als ik te dik was, zou ik
hem wel willen hebben”, reageerde Twan van der
Steen van het Legoteam. “Het is voor je eigen
gezondheid.” Emma Buijs legde namens het team
uit wat de bedoeling is. “We hadden bedacht om in
plaats van de hielprik de chip te laten plaatsen bij
baby’s.” Jasper voorzag problemen in het kader van
de privacy. “Alleen op vrijwillige basis kan het in de
toekomst mogelijk zijn, dan is het idee het meest
kansrijk”
Voedingslessen
Anja Bastings van Fit en Slank vroeg zich af of
winkels moeten meedenken in de strijd tegen
overgewicht. Ook daar had het jonge team aan
gedacht. Britt Renders: “We hebben supermarkten
gemaild om minder snoep bij de kassa’s te leggen.”
Diëtiste Sarayke de Jong pleitte voor de terugkeer
van voedingslessen in het basis- en voortgezet
onderwijs. “Veel ouders hebben weinig tijd om een
gezonde maaltijd te maken. Gezond eten is niet
alleen belangrijk voor je gewicht, maar ook voor
organen als hart en bloedvaten.” Mart van der
Velden vond dat alle ouders een cursus over gezond
leven zouden moeten volgen. “Als ouders gezond
leven, doen de kinderen het ook.” Bij alle leuke
dingen zie je vaak ongezond eten, constateerde
Suzan Dortmans van de GGD. Wat doe je
bijvoorbeeld met verjaardagen? Als iemand jarig is
mag je wel een keer iets lekkers eten, vinden de
kinderen.

Bewegen.
Ook het onderwerp bewegen kwam aan bod. “Zou
buiten spelen een vak op school moeten zijn?”,
vroeg Aron Das zich hardop af. Jasper vond van
niet. “Buiten spelen is een vorm van
bewegingsonderwijs, maar dat zou geen les moeten
zijn.” De kinderen van groep 8 zijn ook al op
middelbare scholen gaan kijken. Het viel ze op dat
overal automaten staan met daarin snoep en cola.
“Wel een beetje raar”, vond Floor van Lier. “Er
mogen wel automaten staan, maar dan met alleen
gezonde dingen er in”, reageerde Emma. Door het
project hebben de kinderen veel geleerd. Floor: “Ik
ben meer gaan opletten wat ik eet door te kijken
hoeveel vet er in het eten zit.” De kinderen kregen
van de deskundigen een tien voor hun idee en de
fantastische presentatie ervan. En ze hopen dat de
chip ooit op de markt komt en goed verkocht wordt.
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Chant’Oers zingt

Open dag Severinus

Op zondag 5 april (1e paasdag) zingt Chant’Oers
tijdens een kerkdienst in de Agnus Dei kerk in
Waalre.
Deze kerk is gelegen aan de Koningin Julianalaan,
nummer 12 (Dat is in Aalst)
De dienst begint om 10.00 uur.
Op zondag 31 mei doet Chant’Oers mee aan een
korenfestival in Mierlo.
Er doen 9 koren mee aan dit festival, ieder koor
verzorgt een optreden van een half uur.
Dus echte koorliefhebbers zijn in de gelegenheid om
veel verschillende koren te beluisteren.
Het begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur. Chant’Oers is om 15.00 uur aan de beurt.
Dit korenfestival vindt plaats in Het Patronaat, Heer
van Scherpenzeelweg 14, 5731 EW Mierlo.

Op zaterdag 21 maart a.s. van 11.00 tot
16.00 uur opent Severinus haar deuren tijdens de
Week van Zorg en Welzijn. Tijdens een uitgebreide
rondleiding nemen wij u mee de wijk in.
We bezoeken o.a. een woonhuis, de Severinus
Academie en een aantal dagbestedings- en
vrijetijdslocaties. Hier maakt u kennis met onze
enthousiaste cliënten en betrokken medewerkers.
U ervaart onze mogelijkheden op het gebied van
onder andere wonen, dagbesteding,
thuisondersteunende zorg, Severinus als werkgever,
de Severinus Academie en vrijwilligerswerk.
U bent ook van harte welkom om onze
informatiemarkt te bezoeken. Wij kijken er naar uit
u te verwelkomen op Wilgeman 1 (restaurant) in
Veldhoven.
Meer weten? Hou de website in de gaten of neem
contact op via communicatie@severinus.nl.
Wilgeman 1 (restaurant), 5507 LG Veldhoven
( 040 258 63 11
Emal: info@severinus.nl

(advertentie)

“Afscheid nemen is het koesteren van herinneringen.
De tijd van sterven is de tijd van aandacht voor het leven.”
Afscheid nemen vraagt om bijzondere aandacht en tijd.
Hierbij kan ik u professioneel begeleiden. We hebben een nuttig boekje geschreven :
“Mijn afscheid, zo wil ik het.” Het informeert u en zet u aan het denken over uw eigen
afscheid. U kunt het kosteloos aanvragen via onze website.
Lees verder op www.vandevenuitvaarten.nl Van de Ven Uitvaarten Stef : 06 – 21340264
E-mail stef@vandevenuitvaarten.nl
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Zandoerle 1 5507 RJ Oerle VELDHOVEN

Verslag Valentijnsactie

Op 14 februari is het weer Valentijnsdag
geweest en natuurlijk heeft BIO ook dit jaar
weer die heerlijke valentijnsharten verkocht.
Valentijn viel dit jaar tijdens carnaval, dus
gingen we al een paar dagen eerder langs de
deuren.
Dinsdag 10 februari hebben de oudste meiden er
voor gezorgd dat de koeken, geleverd door Bakkerij
Moeskops, keurig werden ingepakt met een gezellig
kaartje eraan.
En op woensdag 11 februari zijn zowel meiden als
ouders langs de deuren gegaan om de koeken te
verkopen.
Zoals al een paar jaar het geval is werden we ook
dit jaar met open armen ontvangen. Mensen zaten
echt te wachten totdat we langs kwamen. De koeken
vlogen dan ook de kratten uit en de verkoop ging
ook dit jaar weer erg goed!
Dit alles heeft weer gezorgd voor een mooie
opbrengst voor BIO, zodat we weer heel wat leuke
activiteiten kunnen gaan doen met onze meiden!
Lieve mensen uit Oerle; Bedankt voor jullie
enthousiasme en natuurlijk voor het steunen van
onze club!

Verslagje RKVVO VR1

Vrijdagavond 27 februari jl. in plaats van een
training, een wedstrijd voor de competitie
tegen RKMSV VR1. Om half 9 was de aftrap.
De tegenstander stond onder ons in de
competitie, maar de uitwedstrijd hadden we
vrij kansloos verloren met 3-0. Tijd voor
revanche!
De eerste minuten van de wedstrijd leek het erop
dat we flink onder druk kwamen te staan. Na een
kwartier spelen draaide het spel echter en die druk
leidde ertoe dat een van de dames van de
tegenpartij moest ingrijpen in het strafschopgebied:
penalty! Dat werd de eerste keer dat de keepster
van RKMSV de bal uit het net mocht vissen. De
voorsprong gaf ons wat meer lucht en we stonden
voor het eerst sinds lange tijd weer lekker te
voetballen. Achterin hadden we het af en toe lastig
met de snelle spitsen, maar tot echt grote kansen
liet onze verdediging het niet komen.
Bij rust stond het nog 1-0, maar nadat we uit de
kleedkamer kwamen leek het wel alsof alle frustratie
van de afgelopen weken er door middel van goals uit
werd gegooid. Na nauwelijks een minuut in de
tweede helft werd er een overtreding gemaakt op
ongeveer 18 meter van de goal. Anita maakte
dankbaar gebruik van die kans en schoot de bal heel
netjes over de muur in de verre hoek. We bleven
druk zetten en dat leidde tot de 3-0, Loes kreeg de
bal (met een klein gelukje) langs de keeper na een
dieptepass van Patricia. De dames van RKMSV
kwamen niet meer onder onze druk uit.
In het laatste kwartier van de wedstrijd werd er
hands gemaakt in het strafschopgebied waar Kelly
van mocht profiteren vanaf 11 meter, ze aarzelde
niet en schoot de bal keihard door het midden
binnen. Om het af te leren werd nog een voorzet
over de linkerflank bij de tweede paal
binnengegleden, 5-0! Dat is een uitslag die we lange
tijd niet hebben gezien. We zijn er nog niet, maar
door een wedstrijd als deze kunnen we wel weer het
vertrouwen terugkrijgen. Super gespeeld dames!
Loes van der Velden, RKVVO VR1

Timmer- en Mont agebedrijf

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

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Zwerfvuilactie

DorpsVereniging Oerle organiseert samen met
Basisschool Sint Jan Baptist een zwerfvuilactie.
Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk
dorpsgenoten hieraan deelnemen. De kinderen
zullen vanaf 10.30 uur rondom de basisschool
aan het werk zijn. Graag willen wij IEDEREEN
oproepen aan deze actie deel te nemen.
Loop die ochtend even een half uurtje samen met
uw buren een stukje door uw eigen straat of wijk en
u zult ervan versteld staan hoeveel rommel overal te
vinden is.
Op de basisschool zijn zakken, handschoenen en
prikstokken aanwezig. Om een idee te hebben
hoeveel materiaal wij nodig hebben kunt u zich
aanmelden via onderstaande mail. Misschien kunt u
ook alvast aangeven hoe hoog de afvalberg gaat
worden. Degene die de juiste hoogte raadt, kan een
leuke prijs winnen.
Om 12 uur mag u het door u verzamelde afval bij de
basisschool inleveren en op de afvalberg gooien. De
gemeente zorgt er voor dat alles in de loop van de
middag weer wordt opgehaald.
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Vorig jaar heeft buurtvereniging 't Koppel
(St. Janstraat/Clementinalaan) zelf het initiatief
genomen om hun eigen buurt schoon te maken. Het
zou mooi zijn als we meer buurt(vereniging)en zover
krijgen om mee te doen.
Doe mee en meld je aan voor de zwerfvuilactie!
Want samen staan we sterk!
Aanmelden kunt u via een berichtje naar:
DorpsVereniging Oerle
Email: dorpsvereniging@oerle.info
Vergeet niet de hoogte van de afvalberg te
vermelden!

Leve de ouderen

Verandering in de zorg

LEVE DE OUDEREN
Ouderen niets meer waard?
Hoezo? Wij zijn een fortuin waard.
We hebben zilver in onze handen,
Goud in onze tanden,
Gas in onze darmen,
Stenen in onze nieren,
Lood in onze schoenen
Kalk aan onze nagels
Staal in onze heupen,
En plastic in onze knieën.
Vol met dure medicijnen,
Lijken we wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen.
Daarom, ga fier door met leven,
Neem kritiek op als een spons.
Want door bovengenoemde rijkdom
Drijft de economie nog steeds op ons.

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774

Voorlichting over
veranderingen in de zorg.
Op 4 maart was er in d’Ouw School een
voorlichtingsavond over de veranderingen in de
zorg.
Deze avond werd georganiseerd door
DorpsVereniging Oerle samen met KBO Oerle.
De opkomst was goed, de zaal zat ongeveer vol.
Er werd informatie gegeven door WMO-managers
Femke Roersma en André Vooijs van de Gemeente
Veldhoven.
Natuurlijk was ook Carolien van der Heijden van
Swove aanwezig om voorlichting te geven en de
avond aan elkaar te praten. Ook onze wijkzuster
Berry de Lepper was present.
Het was een duidelijk verhaal, hoewel er natuurlijk
toch nog wel persoonlijke vragen zijn.
Daarvoor kunt u altijd terecht bij de wijkzusters van
Oerle, Berry de Lepper en Vivian Olislagers. Tijdens
kantooruren zijn ze bereikbaar op 040-230 84 08 of
per e-mail wijkzusteroerle@zuidzorg.nl .
Zij weten de weg in zorgland en als zij het zelf niet
kunnen oplossen weten ze precies bij wie u moet
zijn. Eventueel helpen ze u daarbij, gratis en zonder
kosten.
Koffie met de wijkzuster op woensdagmorgen.
Iedere woensdag van 10.30 tot 11.30 uur is de
wijkzuster in d’Ouw School.
U bent er van harte welkom voor een kop koffie, een
praatje of gerichte informatie.
We ontmoeten u graag!
Met vriendelijke groet,

Tel: 040-2052097

Harry van der Zanden
Werkgroep 'Zorg in het Dorp'

Regio De Kempen
06 - 2184 8165

DE MOBIELE FIETSENMAKER
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
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Het interview

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

www.dpgveldhoven.nl

Pannenkoeken eten tussen de
blije monsters van Zandoers
Na een afwezigheid van een kwart eeuw keert
Maarten Prinsen terug in de horecagelegenheid
aan het gemènt in Zandoerle. Samen met zijn
dochter Hanneke opende hij op 28 februari
café-restaurant ’t Zand pannenkoek en meer
aan Zandoerle 5.
Door Ad Adriaans
Het welkomstbord van de buurt stond er al ruim
voor de opening, en de eerste feesten staan al in de
agenda. “De mensen waren al enthousiast voor we
open gingen. Dat gaf vertrouwen”, zegt de oudwethouder van de gemeente Veldhoven enthousiast.
Op 10 maart 1989 begon Maarten in Zandoerle
herberg ‘In ’t Zand’. “We hadden toen zand op de
vloer liggen, vandaar de naam”, legt Maarten uit.

Maarten Prinsen (rechts) met zijn dochter Hanneke.

Aan de opening van de herberg ging een verbouwing
van acht maanden vooraf. “Het was toen nog een
boerderij. Het horecadeel concentreerde zich toen
en nu weer in de voormalige koeienstal en schuur.”
Maarten verdiende indertijd de kost als ambtenaar
bij de gemeente Veldhoven en ging het café erbij
doen. Inmiddels was ook Paul, het vierde kind van
Maarten en Marlies, geboren. De combinatie van een
drukke baan, een gezin met vier kinderen en een
café runnen bleek na een jaar te veel van het goede.
“We kozen voor het gezin, en deden het café van de
hand.”
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Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dpgveldhoven.nl

Toeval
Maarten was vervolgens jarenlang actief voor enkele
woningcorporaties en gaf van 2011 tot begin 2014
invulling aan het wethouderschap van de gemeente
Veldhoven. Zijn terugkeer in de horecasector berust
deels op toeval. Dochter Hanneke speelde al tien
jaar met de gedachte om een pannenkoekenhuis te
beginnen. Kort nadat Maarten op 13 mei 2014
wethouder-af was, schoof zijn dochter hem een
ondernemingsplan voor een pannenkoekenhuis
onder de neus. “Ik wilde ook iets voor mezelf gaan
beginnen. Een idee had ik nog niet echt, ik was dag
en nacht bezig geweest met de politiek. Het idee
van mijn dochter zag ik helemaal zitten, maar dan
wel in Zandoerle.” Tien dagen later zaten vader en
dochter aan tafel om de voormalige Dorpsherberg
over te nemen. Voor Hanneke is de uitspanning
bekend terrein. “Voor alle uitbaters die hier in
gezeten hebben, heb ik gewerkt.” Ze houdt haar
baan als financial controller bij DSM aan en werkt op
vrijdag, zaterdag en zondag in de nieuwe zaak.
Bijzonder concept
Bar en business vormen de hoofdtaken voor
Maarten. Dochter Hanneke houdt zich bezig met de
financiën en het personeel. Zij springt bij waar dat
nodig is. Er staan drie fulltimers op de loonlijst.
Daarnaast wordt er gewerkt met oproeppersoneel.
Het duo gaat zich onderscheiden met een bijzonder
concept. Hanneke: “Het verbaasde me dat de
meeste pannenkoekenhuizen alleen grote
pannenkoeken serveren. Ik wil meer smaken tegelijk
op het bord brengen. Onze gast kan straks kiezen
uit 3, 5 of 7 pannenkoekjes. Die kunnen desgewenst
elk van een andere topping worden voorzien. Drie
pannenkoekjes met drie toppings kosten dan zeven
euro.” Zonder topping kan er ook genoten worden
van lekkere pannenkoeken, want de poedersuiker en
stroop staan op tafel.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

De poedersuiker en stroop staan op tafel.

Lokale leveranciers
De familie testte het concept al uit. Maarten zag zijn
kleinkinderen van vijf en zeven jaar met gemak drie
pannenkoekjes verorberen. Naast pannenkoeken
kan de gast er ook terecht voor andere gerechten.
Voor de ingrediënten zochten vader en dochter de
samenwerking met lokale leveranciers. Zo komt het
brood van de Oerse Molenbakker en de geitenkaas
van ’t Geitenboerke. De eieren komen van Heers en
de kaas van de Ruurhoeve. Vleeswaren komen van
de Walhoeve in Tilburg. De voormalige opkamer
heeft een metamorfose ondergaan. Deze is nu
ingericht als speelkamer
voor kinderen, en is
door graffitikunstenaars
van Studio Giftig
voorzien van de blije
monsters van Zandoers.
De blije monsters komen
ook weer terug op de
ijsbekers. Elke zondag is er toezicht in de
speelkamer.
Pelpinda’s
Ook buiten is aan de kinderen gedacht. Hanneke:
“Achter de zaak hebben we speelaanleidingen laten
aanleggen. Hier kunnen de kinderen hun creativiteit
kwijt.” In de uitspanning keren ook de pelpinda’s
weer terug na vijfentwintig jaar. En ook het
bruiloftsfeest dat in 1989 het laatste feest was dat
Maarten als uitbater mocht verzorgen kent een
reprise. Het eerste feest in ’t Zand is de zilveren
bruiloft van het betreffende echtpaar.

Men kan in ’t Zand terecht voor feesten, partijen,
bbq’s, koffietafels, bedrijfsuitjes, borrels en
recepties. Maarten: “Alles kan hier. We zijn een
laagdrempelige zaak. Mensen hoeven hier niet perse
te eten, ook voor een kop koffie of een glas bier is
men hier welkom. We hebben zes bieren van het
vat, en zo’n tien soorten uit de fles. Binnen hebben
we negentig zitplaatsen. Op het terras voor kunnen
veertig bezoekers terecht, en achter de zaak ook
nog eens zo’n honderd.” Een keer per maand is er
op zondagmiddag livemuziek.
Café-restaurant ’t Zand
Zandoerle 5
5507 RJ Veldhoven
Tel: 040-2051952
http://www.zandoerle.nl
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag van 14.00 tot 22.00 uur
Zaterdag en zondag: 10.00 tot 22.00 uur.
Maandag en dinsdag en ochtenden alleen op
verzoek.
Bij terrasweer is ’t Zand elke dag open.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
11

Nu...of...nooit meer

Willen we 120 vliegtuigen per dag vanaf 2016
en nog veel meer vanaf 2020?
Zoals u wel gemerkt zult hebben is het vliegverkeer
de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Van
18.000 in 2012 naar 29.000 vliegbewegingen in
2014. Hiermee is ook de hoeveelheid geluidsoverlast
en de uitstoot van (ultra)fijnstof fors toegenomen.
Dit heeft uiteraard invloed op het woonklimaat en
ons welzijn, niet alleen nu maar ook in de verdere
toekomst. De hoeveelheid klachten is toegenomen
van 2350 in 2012 tot ca 4000 in 2014. Dit aantal
meldingen maakt echter nauwelijks indruk aan de
Alderstafel, waar in juni 2015 beslist gaat worden of
Eindhoven Airport het aantal vliegbewegingen mag
gaan verhogen tot 43.000 per jaar.
Een dergelijk besluit over de uitbreiding is na
juni 2015 nauwelijks meer terug te draaien.
Wat er na deze “afspraak” tot 2020 gaat gebeuren
laat zich raden…… In het najaar 2014 is door de 2e
Kamer in het Luchthavenbesluit bepaald dat er geen
“weekend rust” meer is. Er mag voortaan gevlogen
worden tussen 07.00 en 24.00 uur met zelfs een
uitloop naar 01.00 uur voor 8 zogenaamde
homecarrier vliegtuigen!
Voor Oerle-Wintelre-Steensel-etc zou dit betekenen
dat er elke dag (ook in het weekend) s ’morgens
tussen 7.00 en 7.45 uur elke 5 minuten een
vliegtuig vertrekt. Dit staat los van overige
vliegbewegingen (= 7 per uur).
Het is de hoogste tijd om onze beschaafde, op
begrip en redelijkheid gebaseerde benadering even
te vergeten. Tijd voor een demonstratieve actie voor
het behoud van ons leefklimaat en tegen de
ongebreidelde uitbreiding van aantallen
vliegbewegingen en openingstijden.
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Een van de methoden om dit duidelijk te maken bij
de discussies aan de Alderstafel zou zijn de
komende maanden onze ergernis over de hinder van
het vliegverkeer uit te drukken in hinder meldingen.
Het gaat dan vooral om een signaal af te geven aan
de “beslissing nemers” die, op een enkeling na, niet
onder de “rook “ van Eindhoven Airport wonen.
Hiermee geven de omwonenden duidelijk aan het
niet eens zijn met de voorgenomen verslechtering
van het woon- en leefklimaat voor henzelf, kinderen
en kleinkinderen. Er zou een serieuze discussie aan
de Alderstafel ontstaan als slechts een deel van de
omwonenden vanaf morgen bij serieuze hinder
daadwerkelijk klachten zou gaan melden, in plaats
van berusten.
Hindermeldingen zijn mogelijk:
via telefoon: ( 040 2896133 (inspreken)
of via e-mail: www.samenopdehoogte.nl
Voor meer informatie, zie www.b-o-w.nl ,
www.de10gebodenvoorea.nl ,
www.geenvluchtennaelven.nl
Namens het Platform De 10 geboden voor Eindhoven
Airport
Bernard Gerard
bjmgerard@gmail.com
( 040-2454879

Overpeinzingen

Ja hoor het is zo ver!
Maart is in ons land en dat is te merken ook!
De dagen zijn al duidelijk langer en sneeuwklokjes,
krokusjes en narcissen steken
overal al boven de grond uit.
Heerlijk ook dat de zon zich
weer vaker laat zien en de
vogels al volop aan het fluiten
zijn.
Goed het is nog lang niet alle
dagen even mooi, maar toch krijgen we het idee dat
we de meeste winterse dagen gehad hebben.
Nog maar even en dan is het ook werkelijk lente op
onze kalender!
En dan gaat er, zeker bij ons vrouwen, weer iets
kriebelen. We willen gaan ruimen en kijken welke
ongebruikte spulletjes er eigenlijk in onze kasten
huizen. En raar maar waar … het blijkt altijd weer
dat we veel te veel van deze spulletjes in huis
hebben. Van al die “je weet maar nooit” dingen die
we al jarenlang bewaren en nooit of te nimmer echt
gebruiken.
Soms vraag ik me wel eens af hoeveel kastruimte
we minder nodig zouden hebben wanneer we al die
onnodige spulletjes de deur uit zouden doen.
Maar ja waar moet je er mee naar toe he? De
meeste dingen zien er nog best goed uit en zouden
zo maar gebruikt kunnen gaan worden door andere
mensen, maar wie wil ze?
Gelukkig zijn er tegenwoordig kringloopwinkels waar
je deze dingen naar toe kunt brengen, zodat ze toch
weer opnieuw gebruikt kunnen worden.

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

fractie@cda-veldhoven.nl

Die kinderen hebben het de laatste jaren al heel
zwaar te verduren gehad en verdienen het om
eindelijk een veilig dak boven hun hoofd te krijgen.
En daar wil ik heel graag aan meewerken.
Dus … al mijn overbodige handdoeken, lakens,
keukenspullen, kleding, schrijfgerei en klein
gereedschap gaan in een grote doos en zodra die vol
is gaat de doos richting deze kinderen in de
Filippijnen.

Ikzelf heb dit jaar andere plannen met deze
overbodige spulletjes.
Ik heb besloten om voor een kleine hulporganisatie
in de Filippijnen een doos te gaan vullen en die op te
sturen naar een project voor thuis- en ouderloze
kinderen.

Misschien is het zo dat er mensen in Oerle zijn die
mij willen helpen om deze doos vol te maken en
misschien zelfs meerdere dozen te vullen.
Die mensen nodig ik uit om mij te bellen
(( 040-2051407) en ik kom dan met alle liefde en
plezier die spulletjes bij u thuis ophalen. Spaart u
weer een hoop gesjouw naar de kringloopwinkel.
Ik bedenk nu al met een glimlach hoe blij de
kinderen daar met de spulletjes zullen zijn en hoe
blij ik (en u misschien dus ook) zal zijn wanneer ik
zie dat de kasten weer heerlijk opgeruimd zijn.
Thea.
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Pannenkoeken eten

Zonnebloemactiviteit van februari 2015.

Pannenkoeken eten!
Nadat in januari enkele gasten naar het toneel van
Meer Vreugde Kern waren geweest, gingen we nu
met een grote groep naar het
pannenkoekenrestaurant De Beer in Oerle.
Speciaal voor de Zonnebloem, ging het restaurant
ipv 16.00 uur, al om 11.30 uur open.
Iedereen werd van harte welkom geheten door de
eigenaars Gerard en Angela.
Er was een lange tafel gedekt, waaraan iedereen
kon zitten. Het zag er gezellig uit.
Gerard vertelde in zijn welkomswoordje over het tot
stand komen van hun ambachtelijke pannenkoeken.
Ze gebruiken de beste pannenkoekenmix van
Nederland. ( nog beter
dan Koopmans
pannenkoekenmix).
Het restaurant is per 1
maart ook alweer 1 jaar
open!
Tijdens een kopje koffie
of thee met bonbon, kon
er een keuze gemaakt
worden uit meer dan 100
pannenkoeken. Dat viel
niet mee. Je kon kiezen
uit zoete pannenkoeken,
zoals met appel, kersen,
ananas, ijs en slagroom. Of uit een hartige
pannenkoek, zoals met spek, ham, champignons,
brie of zalm.
Het was heerlijk!
Tijdens het eten werd er ook nog z'n best gebuurt.
Ook over hoe de gasten (vaak lang geleden) zelf
hun pannenkoeken voor het gezin hadden gebakken.
Er was natuurlijk ook nog een lekker ijsje met verse
vruchten en slagroom. En rond half 3 ging iedereen
weer voldaan naar huis.
Gerard, Angela en ober Joop, bedankt voor de
gastvrijheid en de lekkere pannenkoeken!

Nieuwe bewoners?

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

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.

Zonnebloem Oerle.

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

Boergondisch Brabant 5 en 6 juni.
Beste Oerlenaren, op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni is
Oers het centrum van Brabant! Vorige maand
hebben we de poster met het Thema Boergondisch
Brabant al in de Koers laten zien en nu kun je jezelf
al inschrijven! Dat kan digitaal maar ook via het
formulier dat in deze Koers zit. Ook zullen we jullie
via Facebook op de hoogte houden.

Schitterend zo’n blij koppie

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

Kleine meisjes worden groot, een super origineel
optreden van deze leuke vriendinnengroep.
Met als thema Brabant is het niet zo moeilijk wat
voor kleding gepast is die avond. Brabants Rood en
Wit natuurlijk! Er zijn zelfs al enkele aanmeldingen
voor optredens en ook de eerste pubquiz teams zijn
aangemeld (aanmelden voor een optreden kan bij
een van de leden van Boergondisch Oers).
3x de wisselschaal gewonnen…. Is houwes!
Reserveer dus 5 en 6 juni in je agenda. Aanmelden
om op te treden kan bij een van de leden van
Boergondisch Oers of via een Facebook berichtje.
Schrijf je dus in voor de kinderactiviteiten, het
Brabants Buffet, de volleybalteams maar ook om
jezelf als vrijwilliger aan te melden. Want zonder
onze vrijwilligers bij allerlei onderdelen van dit
dorpsspektakel kan Boergondisch Oers niet bestaan.
Dus daarvoor al heel veel dank!!

Wie gaat de strijd aan met de altijd winnende
Hagelaartjes….
Op zaterdagmiddag organiseren we
kinderactiviteiten in het Brabantse thema en die zijn
zoals jullie van Boergondisch Oers gewend zijn……
Vet….. !

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

Boergondisch Brabant

Programma vrijdag 5 juni

21.30 uur

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

01.00 uur

Sluiting

19.30 uur

20.00 uur

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

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

17.45 uur

Presentatie volleybalteams in thema

18.00 uur

Start eerste wedstrijd

21.30 uur

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

01.00

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

Tussen 19.00 en 20.00 uur

Donderdag 4 juni

Tussen 19.00 en 20.00 uur

Inschrijfformulier Boergondisch Brabant 5 en 6 juni 2015
*Pub quiz

*Kinderactiviteiten
*Brabants Buffet
Inschrijven vóór 17 mei 2015

*Volleyen

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

06-

E-mail
Vrijwilligers
Datum

Hulp

X

Di. 2 juni

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

Vr. 5 juni

Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur

Za. 6 juni

Groepje begeleiden of bij activiteit

Za. 6 juni

Scheidsrechter volleyen

Za. 6 juni

Hulp bij buffet: vanaf 15.45 uur

Za. 6 juni

Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00
O vanaf 19.00

Zo. 7 juni

Opruimen (9.30 uur)

Pub quiz

(vrijdag 5 juni)

Naam

Naam Team
E-mail
1

= Contactpersoon

5

2

6

3

7

4

8

Kinderactiviteiten

(zaterdag 6 juni)

Naam kind 1

Groep

Naam kind 2

Groep

Naam kind 3

Groep

Naam kind 4

Groep

Brabants Buffet

(zaterdag 6 juni)

Aantal personen
Volley

(zaterdag 6 juni)

Naam team
E-mail
Competitie

O Volwassenen
O Tieners (vanaf middelbare school)

Namen
deelnemers

1

= Contactpersoon

4

2

5

3

6

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

Stepke 1
Janus Hagelaarsstraat 19
www.boergondischoers.nl
17

Advertentie ZuidZorg
P.S. Deze tekst is straks niet zichtbaar. :-)
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Wedstrijdprogramma BIO

Carnavalsoptocht ?!?!

Wedstrijdprogramma BIO 1 & BIO 2
Hierbij een overzicht van het actuele
wedstrijdprogramma van BIO1 en BIO2 in de
periode 15-03-2015 - 30-06-2015.
29-03-2015
13:30 uur

BIO 1 - Vessem 1
De Heikant.

29-03-2015
11:45 uur

BIO 2 - Miko '76 2
De Heikant.

Voortbestaan carnavalsoptocht.

05-04-2015
11:45 uur

Winty 1 - BIO 1
De Meren.

05-04-2015
11:00 uur

Rooi 2 - BIO 2
De Kienehoef.

12-04-2015
11:00 uur

BIO 1 - Tovido 1
De Heikant.

19-04-2015
13:00 uur

Geko 1 - BIO 1
Sint Michielsgestel.

19-04-2015
10:00 uur

Rosolo 4 - BIO 2
Sportpark Den Hoek.

26-04-2015
13:30 uur

BIO 1 - Flash 1
De Heikant.

Na vele jaren de carnavalsoptocht met veel plezier
te hebben mogen organiseren, hebben we nu na al
die jaren het idee dat we een beetje zijn vastgeroest
in een bepaald patroon.
Dat is voor ons een teken geweest dat wij hebben
gezegd, we moeten stoppen voordat we dingen die
vanzelfsprekend zijn gaan vergeten.
We hopen natuurlijk dat er nu mensen opstaan die
zeggen dat de optocht door moet gaan en de
organisatie op zich willen nemen. Veel werk is het in
deze vorm zoals we de laatste jaren hanteren niet.
Neemt niet weg dat bepaalde dingen wel moeten
gebeuren.

26-04-2015
11:45 uur

BIO 2 - Celeritas (S) 2
De Heikant.

10-05-2015
13:30 uur

BIO 1 - Spoordonkse Girls 1
De Heikant.

10-05-2015
11:45

BIO 2 - De Merels 2
De Heikant.

17-05-2015
13:00 uur

NeCa 1 - BIO 1
De Smeel.

17-05-2015
11:00 uur

Altior 4 - BIO 2
Droevendaal.

We willen alle deelnemers, juryleden,
spreekstalmeesters, verkeersregelaars, harmonie,
sponsoren, medewerkers van het
gemeenschapshuis, stichting jeugdbelangen en
natuurlijk Bart Donkers heel erg hartelijk bedanken
voor de fijne samenwerking in de vele jaren dat we
de optocht hebben mogen organiseren. En we hopen
dat er ook de komende jaren wederom een optocht
door de Oerse straten trekt.
Victor de Kort & John Das.

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, mei 1980.
Hier weer het laatste nieuws van het N.K.V.
Op 21 april zijn we samen met de K.V.O. op excursie
geweest bij onze bakker van Ras. Op de
eerste plaats hartelijk dank aan de
bakker en zijn vrouw die ons met zo'n
60 man sterk heel gul ontvingen.
Eerst kregen we uitleg in de bakkerij, hoe
het daar allemaal aan toe gaat voor het
dagelijks brood en de lekkernij die daar
allemaal verwerkt wordt.
Het moest in 4 ploegen gebeuren, anders
was er geen overzicht.
We konden in de bakkerij van het vers
brood en de broodjes proeven, daarna
kregen we koffie met gebak: dat ging er
heel goed in, dat begrijpt u wel, het was
allemaal even lekker. Bakker, nogmaals
dank en veel succes namens de
Vrouwenbewegingen van Oerle.

Donderdag 8 mei zijn we met heel de kring Reusel
enz. naar de Lieve Vrouw ter Eik in Meerveldhoven
geweest, dat is onze jaarlijkse Bedevaart. Er waren
zoals altijd weer veel dames, het is een jaarlijks
terugkerend gebeuren.
Ook zijn we op 13 mei naar Oirschot geweest op de
fiets: 11 dames trotseerden de harde wind en
gingen mee op pad naar de kapel. Er werd om meer
fietstochten gevraagd en die komen ook nog, daar
hoort u nog meer van.
Maar we gaan eerst op 3 juni naar stichting Gouden
Handen in 's Heerenberg, waar de grootste
volkskunst in Europa te zien is. Er is een
verandering gekomen in het tijdstip van vertrek, dat
was eerst 9 uur, maar dat is nu precies tien over
half 9. We gaan eerst nog naar Doesburg de
mosterdfabriek bezoeken en daar eens kijken hoe
het daar aan toe gaat en dan gaan we naar 's
Heerenberg. Dus is de vertrektijd een beetje vroeger
en dan kunnen we de mosterd ook nog meenemen,
dus van alles wat.
U hoort in de volgende Koers de uitslag.
Het bestuur N.K.V.
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Rouw-ontmoetingsgroep

KWETSBAAR DURVEN ZIJN IS NIET ZWAK, MAAR
JUIST KRACHTIG EN MOEDIG
“24 December 2011 overleed mijn man, net 56 jaar
geworden. Wat een leegte, eenzaamheid,
onredelijkheid, boosheid, verdriet………
Ik kon het niet gevonden krijgen. Waar kon ik naar
toe? Ik voelde mij een roepende in de woestijn!
Niemand kon mij hierbij helpen en ik vroeg me vaak
af waar toch al die mensen waren die ook hun
partner hadden verloren.
In mijn omgeving ben ik de enige; gelukkig maar,
want deze pijn gun ik niemand.
Iedereen gaat dood, maar we hebben het er
nooit over. Is rouw een taboe?
Ik had behoefte aan woorden, inzicht, betekenis
geven. Al was mijn omgeving nog zo begripvol, ik
had er niet genoeg aan. Uiteindelijk kwam ik uit bij
de Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven.
Daar kon ik, door het verlies met de andere
deelnemers te delen, her-en erkenning vinden;
lotgenoten, die aan een half woord genoeg hadden.
De bijeenkomsten waren thema gericht en de
mensen die de groep begeleidden ( deskundigen die
tevens bekend zijn met verlies) waren integer, warm
en hadden ook het lef om confronterend te zijn
m.b.t. de realiteit. Die omgeving voelde voor mij zo
veilig….
Ik kreeg inzicht en handvatten mee. Hier ben ik nog
steeds dankbaar voor”. (Riejonne Rensen)
De Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven
begeleidt gedurende 10 bijeenkomsten,
6-8 deelnemers, die ongeveer een half jaar of langer
geleden een dierbare hebben verloren.
Als u meer wilt weten over deze groep, welke in het
najaar weer van start zal gaan, kunt u zich wenden
tot:
Jeanneke de Bot, ( 040-253 14 76
Marianne Verbeek, ( 040-253 94 42

Herdenkingsavond

Eclips Uitvaartbegeleiding organiseert
herdenkingsavond
Gedeelde smart is halve smart

Eclips organiseert 1 april 2015 om 19.30 uur in de
Lambertuskerk in Vessem een
herdenkingsbijeenkomst. De herdenking is kosteloos
en is voor iedereen die in het afgelopen jaar iemand
heeft verloren. Karin Menken en John Jacobs zorgen
voor de muzikale omlijsting. Sprekers Mieke Artz en
Corien van den Heuvel geven woorden aan het
verdriet om afscheid.
Tijdens de herdenking noemen wij de namen van de
overledenen en zeggen kort iets over hen.
Nabestaanden steken voor elk van hen een kaars
aan en zetten hen daarmee symbolisch in het licht.
Herdenken biedt gelegenheid om verbondenheid te
ervaren met anderen die ook iemand verloren
hebben, herinneringen koesteren en kwetsbaar zijn
in hun verdriet.
Na afloop is er koffie en gelegenheid elkaar te
ontmoeten in Gemeenschapshuis D’n Boogerd,
tegenover de kerk. Mocht u vragen hebben of als u
behoefte heeft aan meer informatie neemt u dan
contact met ons op?
Aanmelden kan tot woensdag 25 maart as. via
de mail: info@eclips-uitvaart.nl of
telefonisch: ( 040 –211 9 703.
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TCO activiteiten
Stichting

Dagje schaatsen met het tiener comité
Wij zijn vrijdag 20 feb. gaan schaatsen. Om kwart
voor tien vertrokken bij het kerkplein naar de
schaatsbaan in Eindhoven. Nadat we even moesten
wachten zijn we begonnen met het spelen van
spelletjes op het ijs. De spelletjes waren jeu de
boule met een ijshockey puk, curling, een soort
ijshockey, levend curling en een soort langlaufen
met een slee. Na alle spelletjes hadden we een
finale met langlaufen met de slee. Ons groepje had
gewonnen. (groepje 2, Mart, Thomas, Willem, Jop,
Alexander, Giel en ik) Onze prijs was een handdoek.
Na de spelletjes mochten we vrij gaan schaatsen. Er
was een ijshockeybaan, een 400 meter baan en een
trainingsbaan waarop je kon ijshockeyen. Op de
400 meter baan kon je in 20 minuten zo veel
mogelijk rondjes schaatsen met een stempelkaart,
hierna kreeg je een prijs. De prijs was een
2e kaartje gratis voor de ijsbaan.
Het was een leuke dag en toen gingen we weer naar
huis.
TCO bedankt voor de gezellige dag!!!
Luc Nouwens

M. v.d. Sande
Vleesproductie
Diepvries vleespakketten
Barbecues
Voordelig en goed
Tel. 06 - 20131761
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Fotoschoot
Hallo iedereen,
Wij hebben 20
februari een
fotoshoot in Eersel
gehad vanuit TCO.
De ene helft vertrok
om half 1 naar
Eersel, en de
andere helft om 2 uur. Eenmaal aangekomen in
Eersel, mochten de eerste paar meiden al naar de
visagisten gaan. Terwijl zij bij
de visagiste zaten, mochten de
andere meiden drie cup cakes
versieren. Zodra je klaar was
bij de visagiste mocht je door
naar de kapper. Zo werden we
om de beurt naar de visagiste
en de kapper geroepen. Als je
daar klaar was mocht je door
naar de foto’s. Van alle foto’s
die er zijn gemaakt krijgt ieder meisje er 3 terug. En
de drie cup cakes die je hebt
versierd mocht je ook mee
naar huis nemen. Toen
iedereen van de eerste helft
klaar was werden die met de
auto terug naar huis gebracht
en kon de andere helft komen.
Dit is ongeveer hoe de dag is
verlopen, het was een erg
leuke dag en volgend jaar
zullen we zeker weer meedoen.
Groetjes Danique van de Meerakker &
Liz van den Wildenberg.

Bedankje
Bij deze willen wij de volgende personen bedanken,
die geholpen hebben bij de fotoshoot voor de tieners
van TCO ; studio 76, visagisten, kapsters;
waaronder Lisette Sanders, fotografen van Dutch
Flamingo's.
Henriette, Laura en Jessie van der Velden, voor de
hulp bij de cupcakes. En de Oerse Molenbakker voor
de gesponsorde gebakdoosjes.
Tiener Comité Oerle.

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Lian Jacobs.

Kaneelbollen/Kanelbullar (12 st)
Ingrediënten
Vulling:
75 gr amandelen
75 gr suiker
50 gr boter
4 tl kaneelpoeder
2 eetl water
Deeg:
250 ml melk
75 gr boter
6 gr gedroogde gist
60 gr suiker
7 gr zout
1/2 tl kardemompoeder (mag er evt. uit gelaten
worden)
425 gr bloem
1 ei
parelsuiker (of klein verbrokkelde suikerklontjes)
Bereidingswijze
Verwarm de melk met de boter in een pan tot
lauwwarm. Niet te heet want dan werkt de gist niet
meer zo goed. Doe in een kom de bloem, gist,
suiker, kardemompoeder en zout.
En roer alles door elkaar. Giet dan de lauwe melk/
boter erbij. Roer tot alles een beetje gemengd is.
Stort het dan op het aanrecht en kneed
10 tot 15 min. (het echte werk J).
Het moet aanvoelen als een lekker soepel deeg. En
als je er met je handen een klein bolletje van af
haalt en je trekt/rekt dit rustig uit dan mag het niet
breken maar moet het een dun vliesje worden. Leg
het deeg dan terug in de kom die je met olie
bestreken hebt. Dek het af met folie of zoals ik doe
met een badmuts. En laat 50 min rusten.
Maal ondertussen in een keukenmachine de
amandelen met de suiker en kaneel fijn. Warm de
boter tot hij net gesmolten is (in de magnetron) en
voeg dit samen met het water als laatste toe en
maal nog even kort. Laat het prutje staan tot het
deeg gerezen is.
Rol het gerezen deeg met een deegroller uit tot een
vierkante lap (mag redelijk dun)
Bestrijk de helft met het amandelmengsel en vouw
dan dubbel. Druk een beetje aan.
Snijd dan repen van ongeveer 3 tot 4 cm breed.
(verdelen in 12 repen)

Vet een muffinblik in, kan ook in cakepapiertjes
maar ook die moet je dan wat invetten.
Rol de repen lekker strak op en leg ze in het blik. Je
kijkt dus op de spiraal.
Doe er folie over en laat weer 50 min rijzen.
Verwarm de laatste 30 min de oven voor op
200 graden. Bestrijk met losgeklopt ei en strooi er
wat parelsuiker over.
15 tot 20 min bakken in midden (of net eronder)
van de oven. Tot ze mooi bruin zijn.
Af laten koelen en smullen maar!
Een tip: ben er snel bij want ze zijn op voordat je er
erg in hebt!
Ik heb voor dit
recept gekozen
omdat ik een
passie heb voor
brood bakken.
Je krijgt hele
leuke en lekkere
resultaten, je
kunt eindeloos
variëren, het
kneden is goed
voor de
schouders en is heerlijk rustgevend, je weet wat je
in je eigen brood stopt. En in tegenstelling tot gebak
(wat ik overigens ook heel leuk vind) is dit ook nog
eens iets wat je lekker dagelijks kunt eten zonder
dat je er kilo’s van aan komt. De bollen zijn een
tussen variant. Zoet brood eigenlijk. Bij ons in huis
smult iedereen ervan, je hele huis ruikt de hele dag
heerlijk. Enigste nadeel is dat ze veel te snel op zijn.
Oplossing hiervoor: de hoeveelheden gewoon
verdubbelen!

Ik wil de pollepel doorgeven aan
Adrienne van de Vorst omdat ik weet
dat zij heerlijk kan koken, en van lekker
eten geniet.
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Oerse Braderie 2015

Stichting

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.
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.
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Én zoals ieder jaar zullen er ook weer enkele
gemotoriseerde, spectaculaire en leuke
bezienswaardigheden te zien zijn.
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
- Boekenkraam van de Koers van Oers
Nieuw
Ondertussen zijn er al wat meer leuke activiteiten
bekend zoals:
- Jack Russel race
- Schapen drijven
- Er zijn Alpaca’s te zien en
- Knegt trekkers
- De Trom komt een lekker deuntje muziek maken
Snuffelmarkt
We zijn nog hard op zoek naar spullen voor de
snuffelmarkt. 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 Vekemansplein 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 worden versterkt.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust
contact op.
Met vriendelijke groet,
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie
Marc Witmer: (06 - 41767256

Wij zoeken nog mensen die hun

Streekproducten

Boekenmarkt

Op zondag 12 april van 11.00 tot 17.00 uur
kunt u weer komen neuzen in het uitgebreide
assortiment boeken van de Koers van Oers.
De Koers van Oers is met 4 kramen
vertegenwoordigd op de Oerse braderie.
De boeken worden goed gerubriceerd
uitgestald. Er zijn ook LP's, DVD's en
cd's te koop. Het zijn voornamelijk
tweedehands boeken die nog in zéér
goede staat zijn. Zo zijn er romans,
thrillers, detectives, literatuur,
reisboeken, naslagwerken, kunstboeken,
kinderboeken, stripboeken en nog veel
meer. De stichting Koers van Oers is
verantwoordelijk voor de maandelijkse
uitgave van het dorpsblad de Koers van
Oers en de website www.oerle.info. De
opbrengst van de boekenmarkt komt
volledig ten goede aan het dorpsblad en
de website.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
secretariaat@koersvanoers.nl of
bel Miranda van Vlerken: (040 - 205 32 38.

streekproducten op de braderie willen
verkopen

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
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Expositie galerie Hallo

Rijbewijskeuring senioren

Je wordt vrolijk van deze expositie!
Het zijn vier kunstenaars die hun werk de komende
tijd in galerie Hallo presenteren.
Twee dames :Chantal en Veerle en twee heren:
Richard en Tano.
Alle vier werken ze bij het creatief activiteiten
centrum Twinkelbel in Eindhoven.
Ze beschilderen keramiek met allerlei
voorstellingen: poppetjes, fantasie figuurtjes,
bloemen, dieren. Maar er worden ook prachtige
werkstukken gemaakt met mozaïek steentjes, zoals
Veerle doet. Of Tano b.v., hij maakt ook dieren van
papier-maché.
Maar gaat u gerust een kijkje nemen in hun winkel
aan de Kleine Berg in Eindhoven, dan zie je dat er
nog veel meer dingen gebeuren en dat je er
bovendien een heerlijk kopje koffie kunt drinken.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op
het afspraakspreekuur op 30 maart van Dr. C.J.
Swijgers, in Dorpshuis D'n Bond, Rapportstraat 29.
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 53,50 voor
chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Deze arts beschikt over brede ervaring in de
gezondheidszorg en de ouderengeneeskunde. U kunt
bij hem ook terecht voor een uitgebreide keuring,
een zgn. seniorenconsult, second opinion of een
check-up.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens
kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere
mogelijkheden in de regio waaronder Waalre, Eersel
en Casteren.

Deze bijzondere tentoonstelling is tot half april te
zien.
Je vindt galerie “Hallo”t.o. Haag 15 in Veldhoven en
hij
is dagelijks vrij toegankelijk.
Meer informatie: Carin Schoe Linde 18 55509NG
Veldhoven.
tel. 040-2533354 of via de website:
www.galerriehallo.nl.
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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

Contest in Odeon

Singers & Songwriters gevraagd voor
Contest in Jongerencentrum Odeon
V.E.T. ( Veldhovens Evenementen Team )
organiseert op zaterdag 28 maart een Singer &
Songwriter Contest in jongerencentrum Odeon
aan de Burgemeester van Hoofflaan 151 in
Veldhoven.
Alle jongeren uit Veldhoven en de Kempen zijn
welkom om mee te doen met deze contest. We
zoeken bijvoorbeeld jongeren die kunnen zingen en
een instrument bespelen, of jongeren die samen
kunnen zingen of een instrument bespelen, of
jongeren die willen zingen met een achtergrond
muziekje dat ze zelf meebrengen: het mag
allemaal !
Natuurlijk is het een pré als je zelf een nummer hebt
geschreven, maar ook een kei goede cover mag.
Het gaat erom dat jij durft te laten zien wat je kan,
en ons eens goed gaat verbazen!

Oerse bedrijvengids

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

Het is de bedoeling dat elke deelnemer één, twee of
drie nummers zingt en begeleidt of begeleid wordt.
Met jouw eigen instrument, of met een vriend die
een instrument bespeelt of met een mp3.
Voor VET/Odeon gaat het er om dat we jongeren de
kans geven om hun talent te laten zien, én … voor
de beste is er een mooie prijs ! De winnaar mag
twee nummers opnemen in de semi -professionele
studio van Michiel Walter ( www.
Chielsproductions.nl ) . Je maakt een A – kant , deze
wordt gemixt en gemasterd, en een B – kant, die
wordt “Live” ingezongen.
Dus … durf ji het aan en heb je er zin in ??
Geef je dan op bij info@vetoden.nl, of kom eens
langs in het VET café in jongerencentrum Odeon aan
de Burgemeester van Hoofflaan 151 in Veldhoven.
Voor meer info: 040 – 230 13 10.

Steun de

en word donateur!
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank Eindhoven/Veldhoven
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Benelux finale FLL

Geschreven door: Noah van Eijk
Bij het binnenkomen in het klokgebouw merk ik
meteen dat er een fijne sfeer is. Eerst melden bij de
balie en dan naar de pit area’s. Alle pit area’s zijn
echt klein! 3x3 mtr, maar ik kan mijn spullen kwijt
in de van de LegoLearnAdventure’s (LLA’s). En het
zijn soms gewoon tenten of er staat alleen een bord!
Er zijn grote lego beelden tussen, van een giraf,
olifant, lego poppetjes, een basketballer op ware
grote! En een lego robot. Verder zijn er 6 oefentafels
voor de robot. Er zijn ook 2 tafels waar je gewoon
dingetjes en dangetjes kan maken. Timo, Stijn en
Aron van de LegoLearnAdverture’s maken een wit
huis. (Dit huis speelt een hoofdrol in deze krant) Als
de opening begint vragen ze aan de man die er staat
of die er op wil letten dat er geen kinderen het gaan
slopen.
De UFO’S en LLA’s maken zich klaar voor de
presentatie meteen na de opening. Toen we naar de
wedstrijdzaal liepen zag ik een kleine R2-D2 van
lego. En het rook er naar PIZZA! In de grote zaal
waar de robotwedstrijden worden gehouden, waren
veel mensen. Er wordt een soort toneelstukje
gehouden door Dick, het begin van de officiële
opening!! (De zoon van juf Rita) En er was een soort
boek dat als Dick ‘muziek, check!’ Dan ging de
muziek draaien. En dat was echt coole muziek!
Er waren echt veel teams ouder dan ons. We
stonden dicht bij een box dus ik was echt bijna (Niet
helemaal) doof. En dan schreeuwt Timo ook nog n’s
in m’n oor. Ik loop naar de zijkant van het podium
en sta naast de hoofdscheidsrechter met de
elandmuts op. Dan worden er 3 teams uit de hoge
hoed getrokken en die mochten hun presentatie op
het hoofd podium doen. Er werd jammer genoeg
geen team van onze school getrokken. De UFO’S
staan boven en ik zwaai naar ze. Boven waren
allemaal proefjes en je kon een foto laten maken
met speciale effects. En er waren coole robots.
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We wachten voor de presentatie van de
LegoLearnAdventure’s, het is inmiddels bijna half
11. Toen we stonden te wachten kreeg jullie
verslaggever, van de moeder van Emma, een
compliment over dat de krant er ook bij is.
De LegoLearnAdventure’s checken de PowerPoint.
Met z’n allen. En die werkt! Ze mogen binnen
komen, en ze komen echt leuk binnen. Maar je
hoorde de muziek niet zo goed. (Want dat was op de
telefoon van Britt) Het was jammer dat door al het
rumoer niet precies te merken was wanneer de
presentatie begon. Ondertussen hoor ik de UFO’S
zeggen: ‘Geen last meer van dyslexie, dankzij
Woordwifi!’ Ik zie de jury lachen als Timo gaat
bewegen en zijn zin zegt over het broodje frikandel.
Dan wordt de groentekrokodil uitgedeeld. De jury
geeft tips en tops aan de LLA’s. En de jury zag er
enthousiast uit.
Verder deden we onze tijd vullen met werken aan
het witte huis en een boot die jullie verslaggever
had gevonden. Op een gegeven moment kwam er
bij de UFO’S een kinderjury.
In de middag lopen we naar de wedstrijd tafels voor
de robot race. Er is een groot applaus als de LLA’s
en de UFO’S opkomen. Emma en Jens staan aan de
tafel. Opeens valt er een tafel. Dat leidt tot meer
spanning. Ik zie dat Emma zenuwachtig is. Dan
mogen ze beginnen. De goal lukt en de 90 graden
ook. Alleen het mandje niet.
Ik vraag aan Siegert: ‘Hoe ging het?’ Siegert:
‘Slecht, de robot heeft de deur missie kapot
gemaakt. Met de stage missie hadden we een
andere missie er in gezet, de bal ging naast het
doel, alleen de 90 graden missie lukte.

Nu gaan de LLA’s en de UFO’S een robot wedstrijd
houden naast elkaar! Ondertussen gaat een scheids
er lekker voor staan. Tijdens de wedstrijd komen de
LLA’s en de UFO’S vaak in beeld. Als laatst, in de
laatste 5 sec. was de communicatie op afstand
gelukt. Phoe! Net op tijd! Als we weer in de pit area
zijn is ook bus chauffeur Wil er. En meneer Peer en
een paar ouders. De pit area tegenover ons hadden
een occules rift bril gemaakt met hun mobieltje! En
van karton een bril. Cool! Net voor de prijsuitreiking
moet alles wat van lego gebouwd is worden
vernietigd! (Uit elkaar gehaald worden) Dus Scott en
ik slopen het witte huis!
Dan is de prijs uitreiking. Het is inmiddels vijf uur in
de middag geweest.
Bijna alle kinderen vermaken zich met de camera’s.
Op het grote scherm werd dat geprojecteerd. Dus
als de camera filmde en op het grote scherm te zien
was dan was dat echt LOL! Mick en jullie
verslaggever stonden ook mee te doen. Gekke
bekken, dansen en al dat soort dingen. Als eerste
mochten de vrijwilligers op komen en zij kregen een
medaille uitgereikt. Juf Rita was daar ook bij. De
UFO’S en de LLA’s zitten aan de zijkant van het
podium. Als er applaus was dan deden Scott en ik
joelen en krijsen. Op een gegeven moment kregen
we daar wel voor op onze kop.
Dan krijgen de LLA’s de prijs voor beste
project!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Paaseieren zoeken

Affiche Paaseierenzoeken
P.S. Deze tekst is straks niet zichtbaar. :-)

Er is ontzettend veel vreugde! Dan wordt de laatste
beker uitgereikt door Diederik Samsom!!!
En jullie verslaggever heeft hem 2 keer een hand
gegeven!!!
Toen alles was afgelopen stond Diederik Samsom
buiten! Dus heb ik hem om een handtekening
gevraagd. En hij heeft ook ‘Voor Noah van Diederik’
geschreven!!!
Dit was het laatste nieuws van het FLL Nieuws!
Vaarwel edele klasgenoten.
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Uitslag kleur/knutselplaat van februari 2015;
“Hoera, is het weer carnaval”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Anouk v. Bree
Leeftijd: 9 jaar
Ze woont: Abtstraat 11 (Veldhoven-dorp)
Papa en mama heten: Desiree & Peter
Broertjes of zusjes: 1 grote broer, Marthijn
Huisdieren/dieren: 2 goudvissen.
Sport: korfbal
Wat wil je later worden: juf van groep 5 of
dolfijntrainster in het dolfinarium
Voor dit interview stap ik in mijn auto. Ze heeft de
kleurplaat namelijk ingekleurd tijdens een bezoek
aan oma & opa, die hier in Oerle wonen. De
prijswinnares heeft speciaal voor dit interview de
training afgezegd. Nadat we zijn geïnstalleerd en ik
van koffie ben voorzien, gaan we beginnen. Anouk
zit nu al helemaal te glunderen dat ze gewonnen
heeft en in de Koers komt. Ze heeft overigens geluk
dat ze deze maand in de koers komt! Eigenlijk zou
ze pas in april te zien zijn, maar we hebben door
omstandigheden even de maanden omgedraaid qua
plaatsing.
In welke groep zit je?
Ze zit in groep 5 en gaat naar basisschool “De
Opdreef”. Bij de Opdreef hebben ze twee groepen
vijf. Anouk zit in groep 5B, samen met nog
33 andere kinderen. In de andere groep 5 zitten nog
meer kinderen weet Anouk te vertellen. En ik vind
33 al veel! Dan geef ik toch de voorkeur aan het
aantal kinderen dat in oerle in groep 5 zitten. Maar
goed, juf Bianca en juf Paulien zullen er geen moeite
mee hebben. En dat geldt ook voor invaljuf Ansilla…
die juf Paulien op het moment vervangt.
Ze gaat graag naar school, net zoals haar
vriendinnetjes Amber s -de ‘s’ erbij omdat er twee
Amber’s zijn-, Karishma, Jelte en Ries.
Sporten?
Of bovengenoemden ook op korfbal zitten ben ik
vergeten te vragen. Anouk korfbalt in ieder geval bij
SDO in Veldhoven. Ze is aan haar eerste seizoen
begonnen en speelt in de E1.
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Dat doet ze niet in haar eentje, maar samen met
Stijn, Roel, Stef, Maaike, Joice en Feline.
Voorheen heeft ze ongeveer 2 jaar street-/kidsdance
gedaan bij ‘Voorwaarts’.
Anouk is een bezige bij want naast korfbal heeft ze
zich ook ingeschreven bij Sjors Sportief om 4x te
gaan badmintonnen bij sportcentrum Atalanta. Dat
zal je zeker goed gaan bevallen Anouk! Ikzelf heb
jarenlang aan badminton gedaan.
Hobby?
Die heeft ze verschillende. 3D kaarten maken,
breien, tekenen, zingen en tv kijken. Van alle
genoemde hobby’s is breien toch haar grootste
hobby. Dat doet ze niet alleen met breinaalden.

Nee, ook met breiringen. Loomen met wol in plaats
van elastiekjes. Ze laat dan ook vol trots haar grote
berg met wol en wel zeker 6 verschillende maten
breiringen zien. Na het showen van dit alles, zet ze
nog haar muts op die mama voor haar gebreid
heeft. Anouk zelf is bezig om een sok te maken…en
dat kan een hele grote, lange sok worden als ik al
die wol zie liggen!! Oh ja, die 3D kaarten die ze laat
zien mogen er ook wezen!
U kunt natuurlijk wel begrijpen dat ze alles wat ze
nodig heeft om te breien en 3D kaarten te maken
verzamelt. Wol heeft ze het liefst heel veel en in
allemaal verschillende kleuren. Kan me voorstellen
dat het een veel gekocht artikel is van oom en
tantes voor haar verjaardag.
Lievelingsspeelgoed
Bij deze vraag moest ze even denken, maar
uiteindelijk werd het toch iets met strijkkralen
maken en spelen met een parcoursballetje…of
zoiets. Het is in ieder geval een ronde bal met daarin
een klein balletje en die moet je door verschillende
parcours zien te krijgen. Mocht iemand weten hoe
het heet….
TV?
Op tv kijkt ze graag naar het
Jeugdjournaal, de series ‘Chica
Vampiro’ en ‘Verhekst’ op
Nickolodeon. Op Nederland 3…
excuses NPO 3 kijkt ze graag
naar het programma ‘Welkom bij de Romeinen’.
Even een korte samenvatting van dit programma
voor diegenen die niet weten wat het is…zoals ik:
Historische comedy, tv-presentatrice Dorine
Goudsmit ontvangt haar Romeinse gasten die al
eeuwen dood zijn, zoals Nero, Caesar en Augustus.
Samen met hen kijkt zij terug op de hoogte- en
dieptepunten uit ‘hun’ tijd. In elke aflevering vele
absurde sketches, een kookrubriek en een
historische kennisquiz.”
Wat eet je graag?
Deze is nieuw voor mij. Kip ragout met gele rijst
met boontjes die mama maakt. Naast de kip heeft
ze nog een lievelingsgerecht, namelijk wafels met
chocolade en rozijntjes. Die maakt haar
achterbuurmeisje Jill altijd en die zijn lekkkeeerr!
Om met haar woorden te spreken.

Waar ze niet vrolijk van wordt zijn spruitjes, witlof
en asperges. Hoewel, als oma de asperges heeft
klaargemaakt vind Anouk ze wel lekker.
Wat haar brengt tot het vertellen dat ze samen met
3 vriendinnen een keer een kraampje voor de deur
hebben gemaakt waarachter ze ranja, loombandjes
en breispulletjes verkochten. De opbrengst van het
geheel ging voor het grootste deel naar een goed
doel en de rest werd besteed aan het kopen van
nieuwe voorraad.
Opa
Even naar aanleiding van het kraampje waar ze over
vertelde. Ik moest van Anouk nog reclame maken
voor de vogelhuisjes die haar opa maakt. Ze heeft
voor opa een ‘reclamefolder’ gemaakt waarop een
aantal van zijn vogelhuisjes te zien zijn. En u mag
van mij aannemen dat ze er heel leuk uitzien en
heel degelijk zijn en zeker niet te duur! Zeker als je
bedenkt dat het allemaal met de hand gemaakt is en
het geheel in elkaar geschroefd is en niet gelijmd.
Heb je al vaker iets gewonnen?
Dat heeft ze inderdaad. Ze heeft jaren geleden al
eens een keer in de Koers gestaan. Ook is ze een
keer op tv te zien geweest. Nieuwsgierig als ik ben
wil ik natuurlijk weten hoe ze het voor elkaar heeft
gekregen om op tv te komen. Anouk verteldt dat
tijdens het 25-jarig bestaan van school, er een
tovenaar/clown genaamd Hermano aanwezig was.
Toen die een assistente vroeg om hem te helpen bij
zijn goochelkunsten, werd zij door hem uitgekozen.
Tijdens het uitwerken van dit interview heb ik even
gezocht op clown Hermano en verhip, zie ik Anouk
daar toch schitteren in het filmpje waar ze het over
had. Leuk hoor!
Wat me al was opgevallen was het kleine bokaaltje
wat op het aquarium staat. Dat heeft ze niet
gewonnen met sporten maar van school vertelt ze
me. Ze hebben in haar klas een beloningssysteem.
Het is namelijk zo dat als ze aan het eind van de
week 3 complimentjes heeft gekregen, ze een GoGo
krijgt. Als ze 4 van de GoGo’s heeft mag ze iets
uitkiezen of doorsparen voor iets
wat groter is. Anouk heeft via die
weg een beker gekozen.
Eigenlijk is die beker meer voor
haar goudvissen… kampioenvissen
Guppie en Bluppie.
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Als je iets kon veranderen of kon laten
gebeuren in de wereld
Anouk zou zorgen dat er geld blijft komen voor de
strijd tegen kanker. Sluit ik me bij aan meid want
dat is een heel mooi, nobel en helaas noodzakelijk
streven!
Ze voegt overigens de daad bij het woord door haar
haren te laten groeien, tot het lang genoeg is om te
doneren aan Stichting Haarwensen of een soort
gelijke organisatie.

Typisch jij?
In eerste instantie wil Anouk dat zelf zeggen, maar
deze keer is toch echt mama aan de beurt.
En ze heeft je omschreven zoals ik je in het hele
interview door heb meegemaakt. Namelijk als een
vrolijke, sociaal ingestelde, opgewekte en gezellige
meid.
Anouk ik vond het heel gezellig om met je te
kletsen.
Heel veel plezier met je gewonnen prijs!
Geschreven door; Marlene Snelders-Linssen
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)

Ik app, jij ook !?

Tegenwoordig zijn er op het internet eindeloos
veel app’s die leuke en handige dingen
beschrijven. App’s 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.
Timo en het toverstokje, Leeftijd:3+,
Beschikbaar: iPad, App Store
Op een dag besluit Timo een hondje te
knutselen, een hondje dat echt kan
blaffen. Maar als het hondje af is, komt er geen
blafje uit. Boos gooit Timo het hondje op de grond,
zo hard dat de staart afbreekt. Het staartje is zwart
met een wit puntje eraan. Het lijkt wel een
toverstokje! Als Timo met het stokje gaat zwaaien
gebeuren er vreemde dingen… Het verhaal wordt
voorgelezen door Gerda Havertong, maar u kunt ook
zelf voorlezen en uw eigen stem opnemen.
MathGames basisschool rekenen,
Leeftijd: 6+, Beschikbaar: Andriod
MathGames is een rekenspel voor
kinderen. Het spel heeft meerdere
onderdelen om zo op verschillende manieren het
rekenen te leren. Elk spelletje begint met een
automatische demo over de werking van het
spelletje.
Jenga, Leeftijd: 4+,
Beschikbaar: iPad, App Store
Jenga is en blijft een erg vermakelijk
spelletje die je kunt spelen met echte
blokken, de game is erg realistisch en leuk om te
spelen. Op grafisch vlak ziet de game er goed uit en
de toren reageert zeer realistisch wanneer je er een
blokje uithaalt.
Recept van de dag, Leeftijd: alle,
Beschikbaar: App Store, Google Play.
Met de Recept van de Dag-app van
24Kitchen ontvang je elke middag een
nieuw recept voor een gezonde maaltijd. De
recepten van de afgelopen week kun je ook
bekijken. Fijne app als je papa en mama inspiratie
nodig hebben voor het koken.
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Smaaklessen groep 1/2

De kinderen gingen op school ook nog aan de slag
met brooddeeg. Gewapend met een koksmuts en
schort werd er net als bij een echte bakker
brooddeeg gekneed en vervolgens koekjes
gefabriceerd.

In ‘t kader van de smaaklessen gingen de
kinderen van groep 1/2 op dinsdag ochtend,
3 maart naar de Oerse molenbakker.
Na een redelijke wandeling, mochten de kinderen de
molen in werking beklimmen (de wieken draaiden).
Smalle trappetjes op en rustig achter elkaar
bestegen zij trappetje na trappetje. De molenaar gaf
uitleg over hoe meel vanuit tarwe gemaakt wordt en
liet de kinderen van een tussenproduct (een soort
pindakaas!?) proeven. Ook liet hij verschillende
foto’s zien van waar de tarwe vandaan komt en hoe
dat verder in de molen verwerkt wordt. Voordat de
kinderen de molen weer afdaalden heeft de
molenaar de molen stop gezet. Vervolgens mocht er
gekeken worden hoe brood gebakken wordt in de
bakkerij en konden de kinderen nog een plakje koek
“pruwen” die in de bakkerij gebakken was.

De molenaar vertelt.

Ieder op zijn beurt aan het kneden

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:
Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
e-mail:
publicatiebord@koersvanoers.nl
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Knutselen: Rugzakjes maken pasen
P.S. Deze tekst is straks niet zichtbaar. :-)

Bron: www.knutselpagina.nl
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 30 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 maart 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.
Maart
17
18
20
21
22
22
22
25
27
27
27
28
28
29
April
2
2
5
5
5
7
10
12
13
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
Mei
8
11
12
12
13
36

KBO: eten bij 't Witven 17.30u
Zonnebloem: theater Hapert
Bosbender Kids
Open dag Severinus van 11.00u - 16.00u
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
Passieconcert Veldhovens kamerkoor in kerk
om 15.00u
Geitenkijkdag bij 't Geitenboerke
VKS: 19.30u paasstukjes maken
Zwerfvuilactie 10.45u - 12.00u
Ophalen groene kliko + plastic
TCO: info-avond braderie
Rijvereniging st Jan: Oud ijzer actie
Ophalen oud papier
Geitenkijkdag bij 't Geitenboerke
KVB: eten bij Pius X in Bladel (witte
donderdag)
Zonnebloem: bloemschikken
Chant’Oers: 10.00u zingen in de kerk van
Aalst/Waalre
SJO: Paaseieren zoeken om 13.00u bij Oerse
Hoop voor basisschoolkinderen t/m groep 4
Geitenkijkdag bij 't Geitenboerke
Harmonie: Open repetitie in d’Ouw School
Ophalen groene kliko + plastic
TCO: braderie
KVB: sieraden maken
VKS: 19.30u kaarten en rummicubben
KBO: 17.30u eten bij de Oude Garage
Bosbender Kids in blokhut om 14.00u
Ophalen chemisch afval
8.30u -10.00u Kerkplein Oerle
Garagesale in wijk Cobbeek
DVO: jaarvergadering in
d'Ouw School: 19.30u
VKS: Edahmuseum Helmond
Ophalen groene kliko + plastic
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
VKS: Volksdansinstuif Oirschot

Mei
15

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

18

KVB: jaarlijkse wandeling

21

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

22
23
25
27

Harmonie: Pinksterconcert in bossen
Zandoerle
VKS: afsluitingsavond met BBQ

29
30

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u
TCO: verrassingsactiviteit

31

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

31

Chant’Oers: korenfestival in patronaat Mierlo

Juni
2
3

Harmonie: Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds / Anjeractie
VKS: fietsen

5
5 en 6

Ophalen groene kliko + plastic
Boergondisch Oers

6+7

VKS: lopen voor Hoop

9
12

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

14

Oerse Motor ToerTocht

16
19

Korte fietstocht KVB: VKS
Ophalen groene kliko + plastic

23

Zonnebloem: Tinteltuin

24
26

VKS: fietsen
Bosbender Kids (onder voorbehoud)

27
28
29

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

Juli
3

Ophalen groene kliko + plastic

5
7

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

10
11 +12

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u
TCO: tieners4tieners

13
17

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

25

Ophalen oud papier

31

Ophalen groene kliko + plastic

Augustus
14

Ophalen groene kliko + plastic
KVB: moederdag-avond
KBO: 17.30u eten bij de Wok
Dementiecafé de Berkt:
een persoonlijk verhaal
VKS: excursie slakkentuin Reusel

Ophalen groene kliko + plastic

16 t/m 28 Vakantieprogramma Oerle

De volgende kopijdatum is

30 maart 2015

Foto’s gemaakt door Willem Binnendijk & Ad Adriaans

