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Foto impressie Oerse Braderie…

(foto's Willem Binnendijk, meer op https://picasaweb.google.com/KoersVanOers/OerseBraderie2016)

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

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl
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Binnenkanten van de kaft:
Foto impressie Oerse Braderie, Oerse Bikers in het nieuw!
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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:
Meld klachten op telefoonnummer:  040 - 258 44 44

Verschijningsdata 2016 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek

5

25-04-2016

19

(11-05-2016)

6

23-05-2016

23

(08-06-2016)

7

20-06-2016

27

(06-07-2016)

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

29-08-2016

37

(14-09-2016)

9

26-09-2016

42

(12-10-2016)

10

24-10-2016

45

(09-11-2016)

Geslaagde Valentijn attentie
Tonproaters avonden
Wedstrijdprogramma BIO
Oersmakelijk
De parochie
Paaseieren zoeken
Krachtige samenwerking
Training in de avonduren
Ouw (k)oers
Oranjemarkt Veldhoven
De Zonnebloem lunch
Nieuw in Wintelre!
Keuze van E-Bike
Let's Go Discooo!
Programma Boergondisch Oers - Let's Go Discooo!!
Overpeinzingen
Noodkapel in Zandoerle
Crypto Oers, puzzel 29
Veiligheid bij Jeugdverenigingen
Jaarvergadering DVO
De wereld verandert...
Koningsnacht voor Veldhoven
Oerse bedrijvengids
Advertentie in de spotlight
Enquête zwembad
Kunst in het rond
KVO Koersbaltoernooi
Bruisende Oerse Braderie
Zwerfvuilactie
Hokus Pokus
Dagjes uit in meivakantie
Knutselen
Woordzoeker maken
Uitslag kleur/knutselplaat van februari 2016
Moederdag recept
Kleur/knutselplaat: Moederdag
Agenda

2
2
2
3
4
6
6
7
8
10
12
13
14
14
16
18
19
20
22
23
24
25
25
26
27
28
28
29
29
30
31
31
32
34
35
36

Geslaagde Valentijn attentie

Wedstrijdprogramma BIO

Ook dit jaar zijn we weer op pad gegaan om mensen
te verrassen met onze Valentijnsactie.
Vele van en met ons zijn ook actief om belangeloos
voor een ander klaar te staan en dat wordt beloond
en natuurlijk ook gewaardeerd.

Wedstrijdprogramma BIO 1 en 2

Namens Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle,
hebben wij jullie met deze actie verrast maar dat is
samen met de roos en het hart, ieder van jullie, van
harte gegund.

10.00u
Prinses Irene 3 - BIO 2
sportpark de Schellen in Nistelrode

2e helft Veldcompetitie 2016
17 april

11.30u
NeCa 1 - BIO 1
sportpark de Smeel in Casteren

24 april

13.00u
BIO 1 - Flash 1
11.00u
Bio 2 - Rietvogels 2
sportpark de Heikant in Oerle

8 mei

12.00u
Odisco 1 - BIO 1
sportpark d'n Ekkerzicht in st Oedenrode
11.00u
DOS/Olympia 2 - BIO 2
sportpark de Heikamp in Heusden(Asten)

Tonproaters avonden

2

22 mei

13.00u
BIO 1 - Tovido 1
11.00u
BIO 2 - NDZW 2
sportpark de Heikant in Oerle

28 mei

17.00u
Vessem 1 - BIO 1
sportpark de Lille in Vessem

29 mei

13.00u
Emos 3 - BIO 2
sportpark in Schaijk

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van: Carina de Kort

Vegetarische groentenrisotto met
cashewnoten

Ingrediënten (voor 4 personen)
• 2 eetlepels olijfolie
• 300 gram risotto rijst
• 1 liter groentebouillon (van tablet)
• 1 bakje champignons (250 gram)
• 2 courgettes
• 2 rode paprika’s
• 3 bosuitjes
• 3 tomaten
• ongezouten cashewnoten
• geraspte Parmezaanse kaas
• Peper, zout, Italiaanse kruiden
Bereidingswijze
1. Champignons, courgettes, paprika’s en bosui
schoonmaken en in blokjes snijden.
2. In wok of hapjespan de olie verhitten en
groenten ca. 5 minuten bakken.

3. Risottorijst toevoegen en meebakken op hoog
vuur tot de korrels glanzen.
4. Draai het vuur laag en voeg een scheut bouillon
toe. Laat de risottorijst deze al roerend opnemen.
Blijf om de paar minuten bouillon toevoegen tot
de rijst beetgaar is. Dit kan ca. 15 tot 20 minuten
duren.
5. Ondertussen tomaten wassen en in blokjes
snijden.
6. Als alle bouillon is opgenomen blokjes tomaat
toevoegen en ca. 2 minuten mee verwarmen.
7. Op smaak brengen met zout, peper en Italiaanse
kruiden
8. Serveren met cashewnoten en Parmezaanse
kaas.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een
snel, lekker maar ook gezond recept is. Ik ben
momenteel bezig met de studie voeding en
gezondheid en ik ben daarom veel bezig met
lekker en gezond eten. Ik vind het leuk om
nieuwe gerechten uit te proberen. Dit is een
recept dat ik al vaak heb gemaakt en dat tot
nu toe bij iedereen goed in de smaak is
gevallen.
Ik wil de pollepel doorgeven aan
Moniek van den Wildeberg omdat
ze nog niet zo lang geleden weer
terug in Oerle is komen wonen en ik
heb gehoord dat ze het erg leuk vindt om
te koken.
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 16 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
Zaterdag 23 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
Zaterdag 30 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pater Malaka (Convocamus)
Donderdag 5 mei: Hemelvaartsdag
9.00 + 11.00 uur: uitsluitend in
Christus Koningkerk (Meerveldhoven)
Zaterdag 7 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor R. Franken
Zaterdag 14 mei: Pinksterzaterdag
Herdenking: sluiting van H. Geestkerk
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor R. Franken (Convocamus + ’t Koraal)
Zaterdag 21 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor R. Franken
Zaterdag 28 mei: géén viering in onze kerk!
Zondag 29 mei:
11.00 uur: Gezamenlijke viering
in Christus Koningkerk (Lambriakoor)

Kerksluiting en Overstap naar Christus
Koningkerk: 25 juni + 3 juli
Vorige maand was er een 2e bijeenkomst van een
groep, o.l.v. pastoor Franken en pater Malaka, die
de slotviering van de kerk, maar die ook de
overtocht naar de Christus Koningkerk een week
later. op zondag 3 juli mee voorbereidt.
Deze laatste weekendviering op zaterdag 25 juni zal
voor menigeen toch wat extra emoties oproepen.
Niet alleen bij de oudere vaste trouwe parochianen,
maar ook bij al degenen die hier hun sacramenten
(Doopsel, Eerste Communie, Vormsel of Huwelijk)
kregen toegediend. Of wiens ouders en/of
familieleden vanuit deze kerk werden begraven.
Natuurlijk zullen koorleden en werkgroepleden, die
hier vele uren in of rond de kerk doorbrachten, nog
eens even moeten slikken.
En wat te denken van de bewoners van de
Severinusstichting, die jarenlang trouw met hun
vrijwillige begeleiders, hier de vieringen bezochten
en zich hier thuis voelden.
4

Er wordt geprobeerd om samen met de pastores,
lectoren, ’t Gilde, de beide koren: Convocamus en
het rouw- en trouwkoor “t Koraal (beide afkomstig
uit de reeds in 2004 gesloten H. Geestkerk) én de
Severinusbewoners er een waardige slotviering van
te maken. Nadien is er in d’ Ouw School nog even
gelegenheid om koffie/thee te drinken,
herinneringen op te halen via foto’s, beamer of
andere tentoongestelde zaken. (zie bijgaande
oproep).
Een week later op 3 juli zal de overstap gemaakt
worden naar de Christus Koningkerk, hierover een
volgende keer wat meer informatie. In een
metergrote cirkel, die in de Blikvanger in de Christus
Koningkerk hangt en waarin ook de andere kerken
hun attributen hebben verzameld, proberen wij te
laten zien welke eigenschappen wij uit onze
gemeenschap meebrengen. Reserveer beide data
a.u.b.!
Alexa

OPROEP
Onze kerk St. Jan de Doper wordt helaas per 25 juni
gesloten voor reguliere weekendvieringen. Een
periode van eeuwen wordt dan afgesloten. Ter
gelegenheid van deze sluiting willen wij via foto's
het verleden opnieuw beleven, een slide-show en
een expositie op panelen tijdens de bijeenkomst na
afloop van de slotviering op 25 juni in d' Ouw
School.

Wij willen dan niet alleen foto's laten zien van het
kerkgebouw, maar ook van alles wat onze parochie
betreft: feestelijke gebeurtenissen, jubilea,
verenigingsactiviteiten waarbij de kerk een rol
speelde.
Van de tijd van pastoor Vekemans (1972-2000)
hebben we honderden foto's, maar van de tijd
ervoor en erna valt het wat tegen. Toch willen wij
die periodes ook belichten. Daarom vragen wij aan
alle verenigingen en particulieren om hun
medewerking.
Indien u foto's hebt, die u beschikbaar wilt stellen
voor de tentoonstelling, vragen wij u contact op te
nemen met ondergetekende. De foto's worden
opgehaald en gescand en na enkele dagen weer bij
u thuis terug gebracht. Indien de foto's in een album
geplakt zijn, is dat geen probleem. Ze worden vanuit
het album gescand. Zo hopen we een totaaloverzicht
van onze parochie te laten zien.

Bedevaart naar Scherpenheuvel
Op zaterdag 18 juni wordt de jaarlijkse bedevaart
gehouden naar Onze Lieve Vrouw van
Scherpenheuvel, die wordt georganiseerd door de
Broederschap van de Beerse Processie.
Opgeven tot 13 mei bij:
Petra de Lepper tel: 253 33 13 of
Mw. Stien van Heugten tel: 253 99 32.
Kosten voor de busreis bedragen voor volwassenen
€ 17,50 voor Pastoor Rudo Franken, pater Malaka,
Jeanneke Meijers en Alexa Peijnenborgh (JANOverstap)

In verband met mijn vakantie zou ik de
tentoonstelling klaar willen hebben op 5 mei a.s.
Ik hoop op veel reacties.
Tiny Leijten, Alvenberg 51, 5508 AB Veldhoven
tel: 040 -2540799 of 06-54943196
mpefmleijten@onsbrabantnet.nl

Parochieberichten:

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

www.dietistveldhoven.nl

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

Overleden:
† Netje Rijkers – van der Velden, 87 jaar
† Mien Adriaans – van Dooren, 73 jaar
† Frans Boelens, 90 jaar
Pastoraal team:
René Wilmink (waarnemend pastoor)
Rudo Franken, Kapelstraat Zuid 18, 5503 CW
040 – 303 07 60
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
 040 – 205 13 50
Wim Jenniskens, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
 040 – 253 26 15
KerkWijkCentrum: in de sacristie: op dinsdag
van 9.30 - 10.30 uur. Gesloten tijdens uitvaart!
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA,  040 – 205 12 02
(tijdens openingsuren) Iedere dinsdagochtend om
9.00 uur Eucharistieviering.
st.jandedoper@christuskoning.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, per
mail (zie boven) of bij Mia van den Wildenberg,
 040 – 205 25 47.
Website: http://www.christuskoning.nl
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Paaseieren zoeken

Krachtige samenwerking

Cliënten Severinus aan de slag bij
Joris Zorg
Paaseieren zoeken met
Stichting Jeudgbelangen
De eerste paasdag heeft voor Oerse kinderen
van groep 1-4 van de basisschool al meer dan
50 jaar een bijzondere betekenis - paaseieren
zoeken in het paasbos.

In het kader van innovatie in de zorg zochten
zorgorganisaties Severinus en Joris Zorg
elkaar onlangs op voor een krachtige
samenwerking. Een aantal cliënten van
Severinus ondersteunt vanaf vandaag de
medewerkers van Joris Zorg op locatie Sint
Joris met diverse werkzaamheden in de horeca
en creatieve-, huishoudelijke- en/of
ontspannende activiteiten. Met deze
werkzaamheden worden contacten tussen de
ouderen van Sint Joris en cliënten van
Severinus gestimuleerd. Een prachtig
voorbeeld van krachten bundelen.
Severinus is een zorgorganisatie in Veldhoven.
Primair voor mensen met een verstandelijke
beperking. Severinus biedt een aantal cliënten die in
Oirschot wonen vanaf 8 maart 2016 dagbesteding
binnen Sint Joris. Joris Zorg biedt op locatie Sint
Joris in Oirschot kleinschalige zorg in een huiselijke
woonomgeving aan bewoners met dementie en
heeft daarnaast appartementen en aanleunwoningen
voor cliënten.

Ook dit jaar verzamelden zich zo’n 40 kinderen uit
die groepen met hun ouders en grootouders zich bij
de Oerse Hoop om gezamenlijk - onder leiding van
Marc Snelders - naar het paasbos (rechts van de
Zittardsestraat, net voorbij de rotonde van de
nieuwe rondweg). De kinderen gingen op zoek naar
gipsen eieren in het paasbos die ze in konden ruilen
voor chocolade eieren bij Kayleigh en Roan van
Dooren. De ouders en grootouders genoten van een
kopje koffie. Nadat bijna alle gipsen eieren
gevonden waren (we zijn er maar 10 van de 170
kwijt geraakt), gingen we over tot het zoeken van
het gouden ei in een afgezet gedeelte van het bos.
De paashaas had deze keer niet alleen een gouden
ei, maar ook 2 paarse eieren met stippen en een
groen ei verstopt. Voor de vinders van een van de
speciale eieren waren er leuke (chocolade)
presentjes. De prijswinnaars dit jaar waren:
Markus von Sydow (8), Jenny Kelders (7),
Tim Goossens (8) en Diede Goossens (7).
(Foto staat op de kaft van de Koers.)
Na een foto van de prijswinnaars met de paashaas kon iedereen terug naar huis om lekker te genieten
van de prima chocola. Tot volgend jaar!

Gemeenschappelijke waarden
Hans van de Ven, manager Joris Zorg: “Al bij de
eerste ontmoeting vielen de gemeenschappelijke
waarden van de twee organisaties op. Severinus en
Joris Zorg vonden elkaar in een gezamenlijke visie.
De uitgangspunten? Maatwerk, verbinden,
samenwerken en het bevorderen van participatie.
Ilse van Gompel, Zorgbemiddelaar Severinus,
vervolgt: “Severinus zoekt bij het bieden van
dagbesteding aansluiting bij de eigen mogelijkheden
én talenten van cliënten. Door samen te werken,
stimuleren we de contacten tussen de cliënten van
Severinus en de bewoners van Sint Joris.”

Stichting Jeugdbelangen Oerle

Foto bewoners Joris Zorg en cliënt Severinus
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Training in de avonduren

Luchtmacht helikopterbemanningen
trainen in de avonduren
Het personeel van het Defensie Helikopter
Commando traint in de weken 17, 18, 19, 24,
26, 28, 29 en 33 in de late avonduren. Voor
deze periode is toestemming verleend voor het
uitvoeren van militaire vluchten voor
oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk
01.00u. Zo kunnen helikopterbemanningen
blijven voldoen aan het vereiste niveau van
geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan
ook ter wereld.
Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als
bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de
Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. In week
17, 18, 19, 24, 26, 28, 29 en 33 vliegen de
helikopterbemanningen van maandag tot en met
donderdag in de avonduren tot uiterlijk 01.00u.
De bemanningen vliegen vanaf Vliegbasis GilzeRijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder en
Militair Luchtvaart Terrein Deelen naar de
verschillende militaire oefenterreinen van Nederland,
zoals het laagvlieggebied Oirschotse Heide. De
trainingen kunnen uitgebreid worden met deelname
door eenheden van de Koninklijke Landmacht of
Koninklijke Marine.
Vliegen bij duisternis
Bij duisternis vliegen helikopterbemanningen met
speciale nachtzichtapparatuur. Het oefenen in de
avonduren bereidt de bemanningen voor op een
breed scala aan missies, waar ook ter wereld.

Ontheffing
De verleende ontheffing en informatie over
vliegbewegingen zijn terug te vinden op internet, zie
luchtmacht.nl/vliegbewegingen, zie onder
‘documenten’ of Teletekst pagina 766.
De beschikkingen worden op 18 maart gepubliceerd
in de Staatscourant onder de nummers 13771 en
13773 jaargang 2016, zie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/
staatscourant.
Klachten
Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid.
Dit is van essentieel belang voor de oefenende
eenheden, maar ook voor de omgeving van de
oefenlocaties. Het kan zijn dat omwonenden toch
overlast ondervinden, bijvoorbeeld van de
vliegbewegingen. Eventuele klachten over
vliegbewegingen in de omgeving van Eindhoven en
het laagvlieggebied Oirschotse Heide kunnen worden
ingediend via www.samenopdehoogte.nl.
Klachten uit andere regio’s kunnen worden
ingediend via www.defensie.nl/onderwerpen/
vliegbewegingen-en-oefeningen/inhoud/klachtengeluidsoverlast onder ‘ klachten geluidsoverlast’ of
via telefoonnummer 0161-296100 of het gratis
nummer 0800-0226033.
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 32, nummer 11,
December 1999

Het Interview
Met (volks)pastoor Vekemans
Zoals inmiddels bekend is, stopt pastoor Vekemans
met zijn werk als pastoor van Oerle. De redactie
van de Koers van Oers vond dit een mooie
gelegenheid om wat meer over onze bijzondere
pastoor te weten te komen.Wij spraken de pastoor
in zijn huis naast de kerk. Het verslag hiervan
volgt hieronder.
De eerste vraag die mogelijk bij iedereen opkomt
is: “Waarom stopt onze pastoor met zijn werk?” De
reden hiervoor heeft met zijn gezondheid te
maken. Pastoor Vekemans houdt nog steeds veel
van zijn werk, maar is vaak duizelig en zal daarom
ook niet alle missen meer leiden. De mis van 10.30
uur wil hij zolang het nog kan nog wel blijven
doen.
De jaarlijkse zegening van de PSV
voetbalsupporters voor vertrek naar het buitenland
zal hij blijven doen, evenals het afleggen van
ziekenbezoeken. Met aktiviteiten als het bijwonen
van vergaderingen zal hijstoppen. Pastoor
Vekemans stopt dus niet helemaal, want naar eigen
zeggen is hij ook niet iemand die rustig thuis blijft
zitt en.
Pastoor Gerrit Vekemans werd op 4 mei 1915 in
Dongen geboren. Hij komt uit een familie met veel
priesters. Een oom is Witte Pater geworden en
vertrok naar Afrika. Dit maakte op de pastoor als
kleine jongen al veel indruk. Zijn grootmoeder
werd thuis verzorgd door de nonnen van het WitGele Kruis. Zodoende maakte hij al op jonge
leeftijd kennis met de g eestelijken en nonnen.
In 1928 ging hij naar het gymnasium in Uden.
Daarna wist hij eigenlijk nog niet in welke abdij
hij terecht zou kunnen. Na een reis naar Lourdes
gemaakt te hebben, kwam een pater uit Postel bij
de familie thuis op bezoek. Hij vertelde over de
abdij van Postel en zo kwam onze pastoor in Postel
terecht.
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In 1943 werd hij in Teteringen tot priester
ingewijd. In de jaren die v olgden is hij kapelaan in
Mol geweest (1948) en in Stabroek bij Antwerpen
(1952.)
In 1963 werd hij priester/arbeider in Arendonk,
daarna kwam hij terug naar Nederland. Bij de
limonadefabriek in Dongen heeft hij ook een tijd
gewerkt en vervolgens werd hij
bedrijfsaalmoezenier bij Brabantia in AalstWaalre, waar hij o.a. in de stuurgroep van de OR
zat .
In de zomer leidde hij de missen op de camping
van het Eurostrand, waar hij goede herinneringen
aan heeft en buiten het zomerseizoen werkte hij
dan bij Brabantia.
In 1972 vroeg bisschop Bluyssen hem om naar
Oerle te komen. Zijn komst naar Oerle werd
ingeluid met het weggeven van een aantal vaten
bier in de plaatselijke cafés. De kerk zag er toen
vervallen uit en moest nodig gerenoveerd worden.
In een jaar tijd lukte het om f 40.000 bij elkaar te
krijgen voor de wederopbouw van de kerk. Met
veel hulp van vrijwilligers is de kerk toen weer
opgebouwd.
De Zonnebloem neemt een bijzondere plaats in bij
pastoor Vekemans. De vele reizen met de boot, als
ook de ziekenbezoeken zijn, daar een voorbeeld
van. De bijzondere manier waarop de pastoor
omgaat met “zijn” mensen komt ook tot uiting in
de manier waarop hij de mis leidt: af en toe een
grapje moet volgens hem kunnen.
In India is hij de Calcutta-actie begonnen van
Moeder Theresa. Hij sponsort zelf 5 kinderen. De
pastoor benadrukt het woord “sponsoren”, want hij
zegt dat je beter kunt sponsoren dan adopteren. Op
deze manier geef je de kinderen in hun eigen land
een kans om te leren en later te kunnen werken.
Met het geld dat hij voor het 40-jarige
priesterschap kreeg heeft hij het Pastoor Vekemans
Fonds opgericht. Dit fonds sponsort inmiddels 50
kinderen in India. Alles wat het fonds aan geld
ontvangt, wordt goed besteed in India. Zo hebben
kinderen uit een dorp daar een schoolbus tot hun
beschikking gekregen, zodat ze de afstand van 30
kilometer van hun huis naar school niet meer te
voet hoeven af te leggen. De pastoor heeft tijdens
zijn verblijf in India veel armoede en ellende
gezien. Hij hoopt met het fonds een steentje te
kunnen bijdragen aan de verbetering van de
situatie daar. Hij vraagt ook iedereen met klem om
kleding niet meer gebruikt wordt in de cont ainer
bij de kerk te deponeren, of in de container bij de
familie Van Gompel op de Sondervick. De
opbrengst van deze kleding komt dan zeker ten
goede aan de mensen in India.

Wat veel indruk op pastoor Vekemans heeft
gemaakt in zijn leven, is de opto cht door Oerle,
t.g.v. het 40-jarig priesterschap. Deze optocht had
als thema de vier jaargetijden waarbij elk
jaargetijde werd vertegenwoordigd door een groep
mensen, die op een bepaalde manier gekleed
waren. Het was een kleurrijke optocht, waar de
pastoor met veel plezier aan terugdenkt.
Een ander hoogtepunt uit het verleden noemt hij de
viering van het 50-jarige priesterschap. Toen werd
er een voorstelling voor hem gegeven in theater de
Schalm.
Op onze vraag of er een dieptepunt in zijn carrière
is geweest antwoordde de pastoor dat elke keer als
er iemand sterft, dit eigenlijk een dieptepunt is.
Wat hem echter het meest is bijgebleven is het
sterven van zijn zus Wies (die samen met hem
jarenlang in Oerle op het plein gewoond heeft) en
het sterven van zijn moeder. Zij stierf een halfjaar
na zijn inwijding.
De boodschap die hij aan de lezers van de Koers
van Oers geeft is: “Wees content met wat je hebt en
denk aan andere miljoenen mensen die het minder
goed hebben.”

Ter afsluiting van het interview noemden wij een
aantal woorden, waarop de pastoor de volgende
reakties gaf:
Fedja: mijn trouwste kameraad (zijn hond Fedja is
overigens genoemd naar een Russische schrijver.)
Borreltje: lekker op z’n tijd.
België: bestaat niet. Er zijn Vlamingen, Walen en
Brusselaars, maar er is maar één Belg en dat is de
koning.
Paus: een goeie mens, hij doet wat ‘ie kan.
Zündapp: de beste brommer die er ooit gemaakt is.
1 januari 2000: zegt me niets.
Geloof: een houvast in het leven.
Moeder Theresa: een heilige die zichzelf
opgeofferd heeft voor de armen.
Oers: het schônste dorp uit de Kempen.
Pastoor Vekemans: een sukkelaar tussen de
sukkels.
Wij bedanken pastoor Vekemans hartelijk voor dit
interview en wensen hem voor de toekomst nog
vele fijne jaren in Oerle toe!

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

 06-20131761

Gerard Vekemans (04-05-1915 - 24-12-2002).
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Oranjemarkt Veldhoven

PROGRAMMA
27 april 2016

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Koningsdag 2016 staat alweer bijna voor de deur.
Op woensdag 27 april 2016 vindt de jaarlijkse
Oranjemarkt Veldhoven plaats. We hebben een
gevarieerd en gezellig programma met vele
Veldhovense muzikanten, verenigingen en
sportclubs. Samen met u maken we er een gezellige
dag van. Tot dan!

Steenberge Brinkpodium
Presentatie | DJ Braille
Locatie

10.00 – 17.00u

Vrijmarkt

11.00 – 11.30u

Opening door burgemeester
Mikkers

11.00 – 17.00u

Gigant(isch) Kinderplein

11.00 – 17.00u

Steenberge Brinkpodium

11.00 – 17.00u
11.00 – 17.30u

| Grasveld Nieuwe
Kerkstraat/Platanenlaan

11.00u

Opening door
burgemeester Mikkers

11.30u

DJ Braille

NHA Parkpodium

12.00u

Cardo

Dans

Terrassen open

12.30u

N-Joy

Dans

Gratis entree!

13.00u

DJ Braille

13.45u

Restore

15.00u

DJ Braille

15.45u

Mr Moto

17.00u

Sluiting

Betalen met munten
We maken ook dit jaar gebruik van munten. Op
diverse centrale locaties op het terrein kunt u de
munten kopen bij speciale automaten en/of kassa’s.
Let op: de munten zijn alleen geldig op de
Oranjemarkt 2016 en worden niet retour genomen.

Op het terrein van Severinus

Volg ons!
Volg ons de komende weken via:

www.oranjemarktveldhoven.nl,
Facebook en Twitter.
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NHA Parkpodium
Presentatie | Erik v/d Velden
Locatie

| Voor hoofdgebouw Severinus

11.00u

N-Joy

Dans

11.30u

Cardo

Dans

12.00u

DJ Mir.I.Ami

12.30u

Cardo

13.00u

DJ Mir.I.Ami

13.45u

Zomaar een Bandje

15.00u

DJ Mir.I.Ami

15.45u

Challenge

17.00u

Sluiting

Dans

Gigant(isch) Kinderplein
Presentatie | Albert Leo

Rondom NHA Parkpodium
- Schermvereniging Courage
- Klimtoren Landgoed de Biestheuvel
- Intersport demo Heelys

Dweilorkesten/Sambaband/Animatie
11.00 – 14.00u

Locatie

| Plein Hulst/Laar

11.00u

Cardo

11.30u

DJ Tommie

12.00u

DéDé

12.30u

Emma

13.15u

Cardo

13.45u

DJ Tommie

Dans

Dans

Dans

14.00u

Ballonnenwedstrijd

14.30u

Strike Back

15.15u

DJ Tommie

16.00u

Final Strike

17.00u

Sluiting

Just4Fun, De Hurkers,
Fistkapel Veldhoven.

13.00 – 16.00u

Tiswa, Eindhoveniers,
Kwelpiepers, Effe d’r Neffe,

Arjamusement, vlinder-steltlopers, Banda da Luz,
Draaiorgel, Fotostand Fotogroep Veldhoven

www.oranjemarktveldhoven.nl
Rondom Kinderplein
- SchminkQueen Yvonne
- Los del Sol

Muziek

- Fruitkraam
- Luchtkussen/ballenbak
- Ballonnenclown
- EHBO-post

Tot woensdag 27 april!
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De Zonnebloem lunch

Lunch bij ’t Zand op 15 maart
Bijna dertig mensen kwamen om half 12 bij elkaar
op Zandoerle om bij ’t Zand te gaan lunchen.
Maarten stond ons al op te wachten en heette
iedereen welkom. Het zag er gezellig uit met veel
verschillende stoelen, veel oranje en groene kleuren
en de pindadoppen op de vloer.
Toen iedereen een plekje had gevonden begonnen
we met een kopje koffie of thee.
Daarna een heerlijk soepje naar keuze: moeilijk
want wat kies je: tomaat of groenten.
We kregen 3 pannenkoeken, een naturel en twee
konden we zelf uitzoeken.
De tweede moeilijkheid: er was erg veel keuze en
welke kies je dan? Spek, kaas, champignons, zalm,
appel of warme kersen? Allemaal even lekker, toch?
Over het toetje hoefden we niet na te denken: dat
was voor iedereen chocolademousse met slagroom.
Erg lekker!
Het was een gezellige middag bij ‘t Zand en het
fijnste was dat we elkaar weer eens gezien hebben
en gezellig konden bijkletsen!
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Nieuw in Wintelre!

Hallo, wij zijn Marion Trommelen en
Kumara Thomassen, personal coach, voeding- en
gewichtsconsulenten. Vol enthousiasme willen wij
een ieder uitnodigen, kennis te komen maken met
ons personal training-centrum, de POWERBANK.
Een gezellige plek in WINTELRE waar sport en spel,
conditie en kracht, overgewicht en afvallen op 1 plek
bij elkaar komen. Voor iedereen: jong of oud, dik of
dun, ontdekker of gevorderd, bij ons zul je je zeker
thuis voelen.

Faciliteiten:
- Pedicure
- Sportmassage
- Zonnebank
- Huidversteviging
- Groepslessen
- Personal training
Specialiteiten:
- Overgewicht
- Motiveren
- Ouderen
- Jeugd. (in de leeftijd van 11 tot 18jr)
Dit neemt niet weg dat wij graag werken met elke
doelgroep.

De Powerbank is geen reguliere sportschool, sporten
is mogelijk op vele niveaus, echter alleen in een
klein groepje of individueel. Personal training dus.
Door onze abonnementen is personal training
betaalbaar voor iedereen.
Ervaar de power van sporten onder begeleiding!
Bij de POWERBANK kun je ook gebruik maken van
de zonnebank, liever gezegd een POWERbank, zo
bruin word je ervan!
Maximaal 20 minuten zonnen is een veiligheidsnorm
die wij aanhouden, vaker dan 2 keer per week raden
wij af.

Er is een gediplomeerd voedingsconsulent en
gewichtsconsulent aanwezig om met jou je over- of
ondergewicht te lijf te gaan. Ieder lijf is weer anders
en het plan van aanpak zet jij samen in elkaar met
je trainer. Kom gerust langs voor een gratis
kennismakingsgesprek!
Wij kunnen niet wachten je met plezier te
ontvangen, natuurlijk verwennen we je met een kop
heerlijk ouderwets vers gezette koffie of een bakkie
thee!
Het kan zijn dat we bezig zijn met de lessen, het is
aan te raden een afspraak te maken via
tel: 040-7200888 of mail naar
info@powerbankwintelre.nl
Tot snel,
Kumara en Marion.
Powerbank Sport & Gewicht is gevestigd in het
voormalige Rabobank gebouw in Wintelre.
Willibrordusstraat 29
5513 AB - Wintelre
Website: www.powerbankwintelre.nl
Openingstijden:
ma - do
08.00 tot
17.00 tot
vrijdag
08.00 tot
zaterdag
08.00 tot
zondag
Gesloten

12.00
21.00
12.00
13.00

uur
uur
uur
uur
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Keuze van E-Bike

Een E-bike aanschaffen is een lastige klus. Het
aanbod is groot en de prijzen lopen uiteen.
Welke E-bike past het beste bij uw wensen, en
waar moet u opletten bij aankoop?

Let’s Go Discooo!

Boergondisch Oers presents

Let’s Go Discooo!
3 en 4 juni

Heeft u er al eens aan gedacht om uw eigen
fiets om te bouwen naar een elektrische fiets?
1. Je hebt de fiets al.
2. Hoeft niets in te ruilen.
3. Bij Fietsned Knegsel 2 jaar garantie op de set
en montage.
4. Keuze in voorwiel, middenmotor of
achterwielaandrijving.
5. Keuze uit actieradius. (accu’s van 10 tot 20 Ah)
meer dan 100 km
6. Over te zetten naar andere fiets.
7. Snelheid 25 km/u of 40 km/u.
8. Voor speciale fietsen
9. Voor mtb- fiets
10. 3-wielfietsen en duo-fietsen
11. Overmaat fietsen
12. Tandem
13. Klaar in 1 dag

Beste Boergondiërs,

Bel voor info/afspraak:
FIETSNED
De Mobiele Fietsenmaker
Regio De Kempen
Accuservice en fiets-ombouw naar elektrisch.
Wij adviseren u graag.

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni is het Disco Time!
Boergondisch Oers presenteert dan: Let’s Go
Discooo! Schrijf je nu in met het formulier in deze
Koers, of digitaal via www.boergondischoers.nl.
Houd Facebook in de gaten, want we hebben veel te
vertellen. Het wordt een disco-sensatie van de
hoogste plateauzool.

Elke vrijdag van 13.00 tot 14.30 op het dorpsplein
van Oerle
Bert van Eeten
Wolfshoek 3
5511KH Knegsel
06 2184 8165
bertvaneeten@fietsned.nl
www.fietsned.nl
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Vrijdag 3 juni Pubquiz en
Let’s Go Discooo Show!
We hopen dat iedereen gekleed komt in de
kleurigste discokleding ever. Sterker nog: we
rekenen erop! Haal alles uit de kast. We gaan een
onvergetelijke avond tegemoet met een hilarische
Disco PubQuiz en als hoofdact hebben we dit jaar de
beste discoband van Nederland: ‘Groove
Foundation’.

Boergondisch Foodplein
Aan het eind van de middag genieten de kinderen
samen van heerlijke frietjes. Daarna openen we voor
de volwassenen het Foodplein. Voor slechts 7,50
kun je volop genieten van allerlei overheerlijke
warme (BBQ) en koude gerechten. Je kunt heerlijk
relaxed van het ene naar het andere kraampje
smikkelen. Schrijf je hier voor in op het formulier!
We zorgen dat het jullie aan niets ontbreekt.
Onder de zwoele avondzon start vervolgens het
volleybaltoernooi. Stel dus snel je team samen en
ga in trainingskamp om de felbegeerde wisselschaal
te winnen. Op de afterparty treedt de Oerse
Feestband op. Deze band bestaat uit negen
muzikanten en is speciaal voor de gelegenheid
samengesteld met muzikaal talent uit Oerle en
omstreken. We sluiten de avond spetterend af.
Deze band bestaat uit elf topmuzikanten en is
geïnspireerd door Motown, Earth Wind & Fire en vele
70-80-90-jaren disco hits! De zangeressen zijn
bloedmooi, formidabel en echte sfeermakers.
Stilzitten is niet mogelijk met de groove van de
blazers, drums, bas, keys en gitaristen. Oers zal
swingen als nooit tevoren. Kijk om in de stemming
te komen alvast op www.groovefoundation.nl. Weet
je trouwens wat al jarenlang zo fantastisch is? De
entree bij Boergondisch Oers is gewoon twee dagen
lang … GRATIS!

Zaterdag 4 juni Kindermiddag,
Volley en Oerse Feestband
Op zaterdagmiddag organiseren we het
Boergondische Kinderfestijn. Een happening met
veel activiteiten, natuurlijk in het thema Disco! Dat
wordt een middag om nooit te vergeten. Gelukkig
zijn er ieder jaar weer superveel ouders bereid om
te helpen. Samen zijn we Boergondisch Oers en
daarom kunnen we ieder jaar weer rekenen op veel
hulp. Zonder vrijwilligers kunnen we dit prachtige
dorpsfeest niet laten knallen. Alvast bedankt
daarvoor!

Pak nu je agenda en noteer 3 en 4 juni
Boergondisch Oers. Schrijf je in voor de
kinderactiviteiten, eten op het Boergondische
Foodplein, de volleybalteams en meld je aan als
vrijwilliger.

Boergondisch Oers presents:
Let’s Go Discoooo!
Vrijdagavond 3 juni: Pubquiz en Let’s Go Disco Show
met Groove Foundation. Entree gratis.
Zaterdag 4 juni: Kindermiddag, Boergondische BBQ,
Volley en After Party.
We hebben er ontzettend veel zin in. Het belooft
weer een geweldig dorpsfeest te worden!
Met swingende groet,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl
Volg ons ook op Facebook!
http://www.facebook.com/boergondischoers
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Programma Boergondisch Oers - Let’s Go Discooo!!
Vrijdagavond 3 juni en zaterdag 4 juni 2016

Boergondisch Oers - Let’s Go Discooo !!
Programma vrijdag 3 juni
19.30 uur

20.00 uur
21.30 uur
01.00 uur

Ontvangst Entree gratis
Dresscode: Disco
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)
Avondprogramma mmv Groove Foundation
Sluiting

Programma zaterdag 4 juni
13.00 uur

16.00 uur
16.30 uur
16.00 uur –
19.00 uur

Kinderactiviteiten
Start kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle (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
Boergondische Foodplein
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven en eet gezellig mee
Kosten: €7,50 pp
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het afhalen van de eetbonnen

17.45 uur

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
Presentatie volleybalteams in thema

18.00 uur

Start eerste wedstrijd

21.30 uur

Start avondprogramma in de tent mmv de Oerse Feestband
Prijsuitreiking volleybaltoernooi in de pauze van de band
Sluiting

01.00

Inschrijven kan op bijgevoegd inschrijfformulier of
via www.boergondischoers.nl

Inschrijven vóór 15 mei 2016
U kunt de bestelde eetbonnen (contant)
betalen en afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School
Dinsdag 31 mei
Tussen 19.00 en 20.00 uur
Donderdag 2 juni
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Tussen 19.00 en 20.00 uur

Inschrijven vóór 15 mei 2016
Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl
Naam
Adres
Telefoonnr.

06-

E-mail

X

Di. 31 mei

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

Vr. 3 juni

Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur

Za. 4 juni

Groepje begeleiden of bij activiteit
Scheidsrechter volleyen

Za. 4 juni

Hulp bij Food plein: 15.45 - 19.00 uur

Za. 4 juni

Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00

*Boergondische Foodplein

Hulp

*Kinderactiviteiten

Datum

Za. 4 juni

2

6

3

7

4

8

*Pub quiz

Inschrijfformulier 3 en 4 juni 2016

*Volleyen

Vrijwilligers
Naam

O vanaf 19.00
Zo. 5 juni

Opruimen (9.30 uur)

Pub Quiz

(vrijdag 3 juni)

Naam Team
E-mail
1

= Contactpersoon

Kinderactiviteiten*
Naam kind 1

5

(zaterdag 4 juni)

*voor kinderen uit Oerle
Groep

Naam kind 2

Groep

Naam kind 3

Groep

Naam kind 4

Groep

Boergondische Foodplein

(zaterdag 4 juni)

Aantal personen
Volley

(zaterdag 4 juni)

Naam team
E-mail
Competitie
Namen
deelnemers

Inleveren bij:

Volwassenen
Tieners (vanaf middelbare school)
1 = Contactpersoon

4

2

5

3

6

 Adriënne van de Vorst
 Mieke van Campen
 Voor meer informatie zie

Stepke 1
Janus Hagelaarsstraat 19
www.boergondischoers.nl
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Overpeinzingen

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
Lente!
Ja hoor het is zover. De lente is terug in ons
land. Misschien nog niet helemaal zo zonnig en
warm als we zouden willen, maar toch
duidelijk zichtbaar. Sinds de zomertijd
wederom is ingesteld, is het duidelijk langer
licht in de avonduren en dat betekent weer met
licht lang kunnen wandelen met de hond. Ik
maak daar dankbaar gebruik van.
Met de komst van de lente heb ik echter ook weer
dat opruimgevoel gekregen. En waarschijnlijk met
mij heel veel andere mensen.
Heerlijk kasten opruimen en overbodig spul
wegdoen.
Bij mij verdwijnen die overbodige spullen meteen in
de dozen die hier constant te wachten staan op
vulling die af mag reizen naar de Filipijnen.
Daar hebben de mensen geen tijd en geen behoefte
aan dat opruimgevoel. Daar is nog altijd het
allerbelangrijkste om in leven te blijven en proberen
om aan de meest noodzakelijke levensbehoeften te
komen.
Wat ben ik dan
blij dat ik hen
mag helpen met
de spullen die ik
daar heen mag
sturen in de
wetenschap dat
ik voor de
mensen daar
een heel klein
lichtje ben in
hun vaak zo
moeilijke dagen.
Wij hier in
Europa kunnen
ons nauwelijks
voorstellen wat
het is om elke
dag opnieuw op
zoek te moeten
gaan naar eten zowel voor de kinderen als voor de
volwassenen. Dat zoiets in de bloedhete zon of
stromende regen moet gebeuren, daar kunnen de
mensen ginds geen rekening mee houden, maar ze
zijn wel heel erg blij wanneer zij in de hete zon een t
-shirt, een hoofdbedekking en misschien wel een
zonnebril als hulpmiddel tegen het zonlicht hebben.
Bij de zware regenbuien zijn ze heel blij met de
laarzen en regenkleding die ik bij tijd en wijle naar
hen toe kan sturen.
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En wat dacht je van kaarsen die de donkere nachten
een beetje lichter maken wanneer de elektriciteit
weer eens is uitgevallen.
Er zijn zoveel dingen, die hier in ons landje de meest
gewone zaak van de wereld zijn, maar voor de
mensen daar van levensbelang.
Eigenlijk vind ik het jammer dat mijn kasten niet
voldoende uitpuilen om meer mensen een beetje
gelukkiger te maken. Gelukkig zijn er mensen om
mij heen die hun overbodige spulletjes bij mij
brengen om ook in de dozen te doen.
En wie weet heb jij ook wel overbodige spullen, die
ik voor jou naar de Filipijnen mag sturen. Kijk eens
op de website www.helpusnow.nl om te zien wat
nodig is. Geef mij een seintje en ik kom het met
liefde en plezier bij je ophalen.
Groetjes en wellicht tot gauw.
Thea Hogewoning.
(tel. 040-2051407 of 06-48508834)

Noodkapel in Zandoerle

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

Bezoekers van de kapel van Onze Lieve Vrouw
in ’t Zand moeten sinds kort de rozenkrans
bidden in een noodkapel. De reden hiervan is
dat de kapel hoognodig gerestaureerd moet
worden.
Het rijksmonument aan het gemènt werd omstreeks
1807 in gebruik genomen. In 1817 kreeg men
toestemming om in de kapel van mei tot oktober de
rozenkrans te bidden. Tot op heden wordt dit nog
steeds een paar keer per week gedaan. In 2007
werd het tweehonderdjarig bestaan van de kapel
gevierd.

De restauratie die nu aanstaande is, wordt de derde
keer in de historie van de kapel. Rond 1960, en lang
daarvoor een keer, werd de restauratie uitgevoerd
door buurtbewoners. Voor deze restauratie is Stijn
Swinkels uit Deurne aangezocht. Deze restaurateur
deed ervaring op bij bouwbedrijf Van de Ven dat
onder meer ook de kerk in Oerle gerestaureerd
heeft.
Swinkels heeft inmiddels onder meer een kerkje in
zijn woonplaats en museum ’t Oude Slot
gerestaureerd. In Zandoerle wordt een dezer dagen
een medewerker van de Monumentenwacht
verwacht. Deze zal bepalen wat er aan de kapel
gedaan mag worden. Zodra dat bekend is, starten
de werkzaamheden die naar verwachting enkele
maanden in beslag zullen nemen. Onder leiding van
Kees van der Velden is inmiddels een noodkapel
ingericht in een bouwkeet. Deze tijdelijke kapel
wordt dagelijks geopend en ’s avonds weer gesloten.
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Crypto Oers, puzzel 29

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!
Je moet de volledige oplossing insturen.
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

oplossing van Crypto 28 was:
CHemokar
Oerle
The Unity
Bennie
MaRijke
PaAseieren
Oers Kermis
Kei van dE week
VaN Balen

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

fractie@cda-veldhoven.nl

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Annie Stemerdink, Gerrie vd Mierden, Annie Eliens,
Mieke van Campen, Kees Hulshorst, Maria de Kort,
Henriette Segers, Corné Kelders, Janus van
Lieshout.
1
2
3
4

Familienaam: Houbraken

5
6
7
8

Italiaanse
autospecialist

•
•
•
•
•
•

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

• Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

1 De rook van een straat bij de kerk? (3,5)
2 1000 kilo kletsen kan heel grappig zijn eind april
(10)
3 Eindhoven Airport is ook de grondslag van een
tweevleugelig insect (10)
4 Vroeger een oud bos, nu een prachtige plaats in
de Kempen (5)
5 Kweekt hij asperges in ruimtes onder
woonhuizen? (7)
6 Pastoor Rudo spaart nog oude Belgische munten
(7)
7 Doelloos rondtrekkende viezigheid op 18 maart in
Oers (9)
8 Kleine straat door het woud van Oerle Zuid (8)
Succes!
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Veiligheid bij Jeugdverenigingen

Extra aandacht voor veiligheid bij de
Oerse Jeugdverenigingen
Stichting Jeugdbelangen Oerle (SJO) heeft als
doel om de Oerse Jeugdverenigingen met raad
en daad terzijde te staan. We spelen een
coördinerende rol en zijn voor de Gemeente
Veldhoven het aanspreekpunt voor de Oerse
Jeugdverenigingen. Een belangrijk gezamenlijk
aandachtspunt betreft veiligheid. Zo hebben
we geholpen met het realiseren van een groep
gemotiveerde en goed opgeleide
verkeersregelaars die alle jeugdoptochten in
Oerle begeleiden. Deze aandacht voor de
veiligheid leidde ertoe dat we eind 2014
voorgesteld hebben om een aantal
maatregelen te nemen om de veiligheid van de
Oerse jeugd te waarborgen.
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
In navolging van andere jeugdverenigingen en na
meldingen over misbruik bij kinderen in de media,
hebben de SJO en de aangesloten verenigingen eind
2014 unaniem besloten om een VOG verplicht te
stellen voor de besturen van de Stichting en de
aangesloten verenigingen.
Een VOG is een verklaring van het ministerie van
Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag in
het verleden van een persoon geen bezwaar
oplevert voor het gevraagde doel - in dit geval
leiding geven aan de jeugd.
Dankzij een subsidieregeling kunnen we voor onze
jeugdverenigingen de kosten voor de aanvraag
vergoed krijgen. Het duurde even voor we
daadwerkelijk alle aanvragen konden doen omdat
het subsidie-woud moeilijk doordringbaar is.
Door de inzet en vasthoudendheid van onze exvoorzitster Wendy van Kemenade is het onlangs
gelukt. Voor alle bestuursleden van alle aangesloten
verenigingen is een VOG aangevraagd.
Gedragscode
Op advies van de Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) hebben we nog
een aantal aanvullende maatregelen genomen,
namelijk het opstellen van een gedragscode en het
aanstellen van een vertrouwenspersoon. In de
gedragscode is schriftelijk vastgelegd wat we samen
als regels afgesproken hebben met betrekking tot de
omgang met jeugd.

22

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Vertrouwenspersoon
Daarnaast is een vertrouwenspersoon aangesteld.
Deze persoon is aanspreekpunt voor iedereen die
betrokken is bij de aangesloten verengingen kinderen, jongeren, vrijwilligers en ouders. De
vertrouwenspersoon behandelt iedere melding klein of groot, ernstig of minder ernstig - en heeft
geheimhoudingsplicht. We hebben voor alle
aangesloten verenigingen dezelfde persoon bereid
gevonden om vertrouwenspersoon te zijn:
Esther Buijs
Telefoon: 06-30378099
Mail: eaabuijs@gmail.com
Hoewel het onmogelijk is om ongewenst gedrag
100% te voorkomen, hebben we er vertrouwen in
dat de genomen maatregelen de kans op ongewenst
gedrag binnen onze verenigingen minimaliseert.
Fokke de Jong, namens:
Stichting Jeugdbelangen Oerle
Stichting Tiener Comité Oerle
Stichting Vakantieprogramma Oerle
Kinder Carnaval Optocht Oerle
Bosbender Kids
Sint Nicolaas Comité

Jaarvergadering DVO

Bezoek maandag 18 april
onze Jaarvergadering
DorpsVereniging Oerle nodigt u allen uit (leden
en vrienden van de DorpsVereniging) voor
onze 3e jaarvergadering. Op de site vindt u de
notulen terug van 2015.
Wanneer:
Aanvang:
Locatie:

Maandag 18 april 2016
20.00 uur in
d’Ouw School

De agenda voor 2016 ziet er als volgt uit:
1.

Opening en mededelingen

2.

Notulen jaarvergadering van 20-04-2015

3.

Jaarverslag secretaris 2015

4.

Jaarverslag financiën 2015

5.

Verslag kascommissie

6.

Verkiezing bestuur

• Harry van der Zanden treedt af volgens het

rooster van aftreden en stelt zich herkiesbaar.

• Carla Schippers treedt af als voorzitter en lid van
het bestuur en stelt zich niet herkiesbaar.

• Door de leden kunnen tot 10 dagen vóór de

vergadering ook kandidaat–bestuursleden
worden voorgedragen. De kandidaatstelling dient
schriftelijk te gebeuren door ondersteuning van
ten minste 10 leden van de vereniging en
bovendien dient het betreffende kandidaatbestuurslid schriftelijk te verklaren een
eventuele benoeming te aanvaarden.

7.

Begroting 2016

8.

Benoeming kascommissie

9.

Jaarplan en activiteiten 2016/2017

10. Werkgroep Zorg in het Dorp
11. Rondvraag
12. Korte pauze met koffie/thee
13. Presentatie Veldhoven Duurzaam
(Informatief door Ton Knaapen en Ad van Rooij)
Door Ton en Ad zal op een enthousiaste manier
onderstaande voor het voetlicht worden gebracht.
Duurzame energie is een “hot” item waar we allen
ons voordeel mee kunnen doen.
Een van de belangrijkste bezigheden van Veldhoven
Duurzaam is het verzamelen van kennis en het
verbeteren van de expertise over energiebesparende
maatregelen.
Hiervoor komt regelmatig een technisch team bij
elkaar met techneuten uit deze vereniging en
deskundige gasten van buiten. Dit is belangrijk
omdat de vereniging bewoners goedonderbouwde
informatie wil geven, en op de hoogte wil blijven van
de laatste ontwikkelingen. Verder probeert ze ook
antwoorden te vinden op vragen van bewoners en
medewerkers. Momenteel is de vereniging veel bezig
met het inregelen van de cv installatie in huis. Net
als voor zonnepanelen wordt gezocht naar een
goede procedure om bij bewoners op een effectieve
manier hun cv installatie te bekijken en advies te
geven hoe deze beter is in te stellen en zo nodig
daadwerkelijk is te regelen. Ook heeft de vereniging
in samenwerking met de gemeente Veldhoven een
warmtebeeldcamera in bruikleen gekregen.
Tijdens de presentatie kunnen uiteraard vragen
worden gesteld. Een onderwerp wat voor ons allen
van belang is.
Dit mag u zeker niet missen!
14. Sluiting
Meld u even via dorpsvereniging@oerle.info of u
aanwezig zult zijn!
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De wereld verandert …..

De wereld verandert … en wij ook.
Als wij om ons heen kijken zien we veel veranderen
in de wereld, in ons eigen land en zelfs in ons eigen
Oers: hoe wij op vakantie gaan, hoe wij
communiceren met elkaar, hoe snel nieuws van over
de hele wereld tot ons komt, hoe wij onze hobby´s
beleven. Daarnaast zien we een toenemend
individualisme. In het verenigingsleven zijn de
gevolgen hiervan merkbaar. Velen zullen het
toenemende “komen halen” bij een vereniging en
het afnemende “komen brengen” herkennen en de
moeite die het kost om ouders en vrijwilligers te
vinden voor het vervoer van kinderen of ouderen of
voor bijvoorbeeld het coachen van wedstrijden.
Ook binnen onze vereniging, Harmonie Sint Cecilia,
zijn deze veranderingen merkbaar. Vroeger waren
we een vereniging van en voor uitsluitend Oerle. De
kermis was van iedereen en de harmonie was
daarbij. De carnavalsoptocht en het inhalen van
Sinterklaas waren van en voor alle Oerlenaren en
ook daar was de harmonie bij. Zo kunnen we nog
wel enkele gebeurtenissen opnoemen waarbij
nagenoeg elke Oerlenaar betrokken was. En
hetzelfde gold voor alle leden van de harmonie want
die kwamen tenslotte ook uit Oerle. Nagenoeg het
gehele dorp liep uit als de harmonie door het dorp
trok. Tegenwoordig is dat alles niet meer een
vanzelfsprekendheid. We hebben het te druk,
hebben andere afspraken, hebben een bijbaantje,
gaan op vakantie of we kiezen voor die andere
vereniging, activiteit of voetbalwedstrijd die ook leuk
is.
Daarnaast is de verdere vergroeiing van Oerle met
de rest van Veldhoven het ledenbestand van
Harmonie Sint Cecilia gewijzigd. Slechts een beperkt
deel van onze leden komt nog uit Oerle. De rest
komt uit ’t Look, De Heikant, De Kelen, de rest van
Veldhoven of zelfs daarbuiten. Dat geeft
onontkoombaar een gewijzigde betrokkenheid van
onze leden bij de traditionele dorpsactiviteiten.
Dit noodzaakt ons tot het maken van keuzes. Wat
kunnen we als vereniging nog wel doen en wat
kunnen we niet meer doen? Belangrijk daarbij is het
uitgangspunt dat wij een vereniging zijn uit, van en
voor Oerle en de aangrenzende wijken. Wij vinden
naast het maken van leuke en kwalitatief goede
muziek onze maatschappelijke betrokkenheid
daarom een belangrijk uitgangspunt. De uitdaging is
om onze betrokkenheid maximaal te combineren
met de mogelijkheden en wensen van onze leden.
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Onze wens is dat u ons niet minder ziet maar
wellicht wel op een andere wijze of op een ander
moment. Daarbij gaan wij rekening houden met
factoren als hoeveel toehoorders er te verwachten
zijn en of onze leden met enige fysieke beperkingen
hieraan ook deel kunnen nemen. Maar ook of het
tijdstip waarop een optreden gepland staat zodanig
is gekozen dat wij kunnen verwachten dat het
merendeel van onze leden beschikbaar is. Hierdoor
zien wij ons genoodzaakt om een traditionele
activiteit, het lopend musiceren op straat, niet
langer te doen. De komende tijd zullen wij met
personen en partijen binnen de gemeenschap van
gedachten wisselen op welke wijze we invulling
kunnen geven aan onze gewijzigde betrokkenheid.
Wij zullen u op de hoogte houden van de nieuwe
initiatieven die hieruit ontstaan.
Een nieuw initiatief waar wij in elk geval veel van
verwachten is het Koningsnachtconcert dat wij
zullen verzorgen op dinsdagavond 26 april a.s. vanaf
20.30 uur op de Zandoerleseweg ter hoogte van De
Kers en Oers Gezellig. Hiervoor hebben wij de
samenwerking gezocht met de uitbaters van Oers
Gezellig, Eetcafé De Kers en Uitgaanscentrum De
Kers. Samen met hen willen wij u een avondje
gezellige en herkenbare muziek bieden waarbij wij
door enkele zangers ondersteund zullen worden. We
willen hiermee ook degenen bereiken die niet zo
gemakkelijk naar een concertzaal komen. Het gratis
toegankelijk evenement zal plaatsvinden in de
openlucht. We hopen daarom dat het natje zich zal
beperken tot de glazen. En voor wie na het optreden
van onze vereniging nog niet genoeg van dat alles
heeft wordt de avond voortgezet door de band
Gemènt Ut met daarin lokale beroemdheid Egbert
Daal. Een band met een divers repertoire. Van oud
tot nieuw, van stijldansmuziek tot disco. Kortom een
avond voor iedereen die zin heeft in een gezellige
opmaat voor Koningsdag. Wij hopen u daarbij graag
te ontvangen.
Harmonie Sint Cecilia Oerle

Koningsnacht voor Veldhoven

Veldhoven krijgt zijn eigen
“Koningsnacht”.
In navolging op andere woonplaatsen waar
feestvierders terecht kunnen om Koningsnacht te
vieren, krijgt Veldhoven zijn eigen feest op de avond
van 26 april.
Harmonie Sint Cecilia gaat deze organisatie samen
met 3 Oerlese horecaondernemers Maarten Keeris,
Geert van Loon en John Schellekens aan, om een
feestavond te organiseren die mag uitgroeien tot
een ware happening.

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

Organisatie Koningsnacht.
Het is de bedoeling een avond vol muziek te
presenteren met een geweldig Promsconcert met
medewerking van Harmonie Sint Cecilia, een band
en diverse artiesten.
Tussen de horecagelegenheden aan de
Zandoerleseweg, wordt een overdekt podium
gebouwd om de toeschouwers op een groot
straatterras te vermaken met muziek, eten en
drinken en alles wat bij een goed feest thuishoort.
De entree is gratis want het moet een Veldhovens
feest gaan worden, waar iedereen elkaar op een
leuke en ongedwongen manier kan ontmoeten.
Houd de avond van 26 april alvast vrij!
Foto gemaakt door Jurgen van Hoof.

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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Advertentie in de spotlight

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

Geschiedenis
De boerderij aan het Hoogeind is al 3 generaties in
de familie. Opa en oma Ten Have hebben hier altijd
gewoond, bij hun boerenbedrijf met koeien en
varkens. Hun zoon Toon, mijn vader, heeft de
boerderij van hen overgenomen en is met het
varkensbedrijf verder gegaan. Dit bedrijf heeft hij
gerund samen met mijn moeder Jo tot de
varkenspest-uitbraak in 1998.
Dat betekende een ommekeer voor veel
varkensboeren en onze boerderij is toen een
paardenpension geworden waar wij inmiddels
onderdak bieden aan 28 paarden.

Samen verzorgen van een paard.
Sinds 26 mei 2015 is het paardenpension onderdeel
van onze zorgboerderij waar kwetsbare burgers en
mensen met een arbeidshandicap (bijvoorbeeld
lichamelijk -, verstandelijk - of meervoudig
gehandicapten) op hun eigen tempo deel kunnen
uitmaken van een bedrijf.
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Uiteraard worden de cliënten van de zorgboerderij
(zogeheten ‘hulpboeren’) begeleid door een
beroepskracht.
Aktiviteiten
Wij runnen samen met onze
cliënten de boerderij met
alle voorkomende
werkzaamheden. Inmiddels
beschikken wij ook over een
houtwerkplaats en een sieren moestuin. Er zijn dus op
en rond d’n Oerse Have
verschillende
werkzaamheden te
verrichten die dagelijks,
maandelijks of soms jaarlijks
terugkeren.

Bezig in de werkplaats.

Deelname aan het arbeidsproces
De werkzaamheden die hulpboeren kunnen
uitvoeren, zijn zeer divers en afhankelijk van de
zorgvraag:
- stallen/hokken schoonmaken en opstrooien
- voeren van de dieren (paarden, geiten, kippen)
- verzorgen van paarden en paardrijden
- eieren rapen
- koffie/thee of lunch verzorgen
- maken van houten (natuur-)produkten
- onderhouden/uitbreiden van sier- en moestuin
- onderhouden van het erf
Op deze manier kunnen onze cliënten arbeidsmatig
een wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij
en horen ook kwetsbaren ‘erbij’ met al hun
mogelijkheden en onmogelijkheden.
Het team
Er werkt naast mij - eigenaresse Carla ten Have één beroepskracht op de zorgboerderij. Maar ook
mijn ouders Toon en Jo helpen mee en momenteel is
er één vrijwilliger die ondersteuning biedt.
Daarnaast zijn er in totaal 16 hulpboeren (cliënten)
die niet alleen op de boerderij werken maar die ook
bijdragen aan het plannen en de organisatie van de
aktiviteiten. Zo vormen we samen een kleinschalig,
huiselijk bedrijf!
Handgemaakte houtprodukten
Onze hulpboeren maken mooie handgemaakte
produkten die o.a. via onze webshop
www.oersehave.nl worden verkocht. Denk aan
insektenhotels, vogelhuizen, steigerhouten (tuin)
meubelen op maat en nog veel meer. Onlangs zijn
we een samenwerking aangegaan met Eetcafé de
Kers: de zorgboerderij maakt een vogelhuis als
kadoverpakking voor de kruidenlikeur de Oerse
Hoop. Daarnaast zijn we een project gestart met
imkervereniging St. Ambrosius en hiervoor maken
we een groot bijenhotel welke geplaatst gaat worden
in de BijenBerkt.
Tot slot
Op dit moment is de zorgboerderij open op
maandag, dinsdag en donderdag. Graag zouden we
dit uitbreiden naar maandag t/m vrijdag zodat we
de hele week onze hulpboeren kunnen ontvangen.

Enquête zwembad
Om de mening van de bevolking van Veldhoven te
krijgen, wil de leefbaarheidcommissie van de
Stichting Cobbeek en Centrum enkele vragen aan u
voorleggen. Zo hoopt de commissie een beter inzicht
te krijgen in gebruik en wensen van de bevolking
van Veldhoven ten aanzien van het zwembad evt. in
combinatie met het centrumbezoek.

De vragen zijn:
1. Vindt u een zwembad in Veldhoven
noodzakelijk?
O
Ja
O
Neen
O
Geen mening
2. Maakt u gebruik van andere zwembaden in
de omgeving?
O
Ja
O
Neen
3. Hoeveel keer per jaar maakt u gebruik van
het zwembad d'n Ekkerman?
ca. ________ keer
4. Combineert u het zwembadbezoek met een
bezoek aan het winkelcentrum of markt?
O
Ja
O
Neen
5. Heeft u ook kinderen die zwemles krijgen in
d'n Ekkerman?
O
Ja
O
Neen
6. Bent u voor:
* renovatie huidige zwembad
O
Ja
O
Neen
O
Geen mening
* nieuwbouw in de directe omgeving
O
Ja
O
Neen
O
Geen mening
* nieuwbouw elders
O
Ja
O
Neen
O
Geen mening
Bij voorbaat hartelijk dank!
Namens de leefbaarheidcommissie S.C.C.,
D.C. Kuipers
U kunt de enquête o.v.v. Enquête Zwembad mailen
naar: dckuipers@onsbrabantnet.nl

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

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Kunst in het rond

KVO Koersbaltoernooi

Hierbij willen wij u allen uitnodigen voor de
vijfde atelierroute van Veldhoven. In totaal zijn
er 36 kunstenaars uit Veldhoven, die zich elk
op hun eigen wijze aan het publiek
presenteren.
Daarvan komen 4 kunstenaars uit Oerle, te weten
Els Borger, Jeske Snoeren ,Jan Reker en Nelleke
Fredriksz. Deze mensen willen we dan ook extra
aanbevelen bij jullie.
Ter gelegenheid van het eerste jubileum zijn er
bijzondere boekjes gemaakt met daarin alle
deelnemende kunstenaars. Deze boekjes zijn niet
alleen bij de desbetreffende ateliers gratis mee te
nemen, maar ook verkrijgbaar bij o.a. de VVV, in de
openbare bibliotheek (Meiveld 2), Museum ’t Oude
Slot (Hemelrijken 6) en Gemeentehuis (Meiveld 1) in
Veldhoven.
We staan open voor vragen over onze expertise en
uiteraard staan de koffie en thee klaar!
We hopen u te mogen begroeten in het weekend
van 16 en 17 april, tussen 11.00 uur en 17.00u in
de ateliers in Oerle.
Jan Reker en Nelleke Fredriksz.

Donderdag 24 maart was het weer zover, het grote
Koersbaltoernooi van de kring.
Alle 5 afdelingen van de KBO in onze gemeente
hadden zich verzameld in “De Ligt”.
Iedere afdeling wilde natuurlijk winnen maar het is
vooral ook een dag om gezellig bij elkaar
te zijn en weer eens flink bij te buurten.
Willy Ivits was zoals eerdere jaren de grote
organisator en heette iedereen om circa 10.30uur
van harte welkom. Er werd op 3 matten gespeeld en
dat is nog een hele heisa om te zorgen dat
alle deelnemers een gelijk aantal keren tegen elkaar
gespeeld hebben .
Maar ook dit jaar is dit met dank aan Willy weer
gelukt.
En het was weer gezellig. Jan Tittel, de beheerder
van De Ligt, had het weer prima verzorgd.
Een perfecte lunch met een lekker kroketje en volop
koffie en thee
gedurende de
hele dag.
Om 16.30 uur
waren de
wedstrijden
ten einde en
was de
spanning
voelbaar. Wie
zal de
grote winnaar
worden in
2016.
Willy hield het
nog even
spannend door
eerst de
poedelprijs en
daarna de
tweede en
derde prijs bekend te maken. De uiteindelijke
winnaar was de afdeling Oerle.
Grada van Selst en Nellie Verkuijlen, de zussen
Sanders geboren op Berkt in ons eigen dorp, waren
de kampioen van 2016. Iedereen was het er over
eens, ze hadden overtuigend gewonnen en namen
trots de wisselbeker mee naar Oerle.
Volgend jaar moeten wij, afdeling Oerle, het
toernooi organiseren. Wij doen dat op een
donderdag in maart in d’Ouw School en hopen ook
dan weer op een mooie gezellige dag.
Grada en Nellie van harte proficiat, het was mooi.

28

Bruisende Oerse Braderie

Zondag 3 april
Wat een dag. Wat een weer. Wat een spektakel. Wat
een mensen.
En wat was er veel te doen en te beleven.
Wij kijken terug op een geweldige dag.
En wat een hulp!
Deze onvergetelijke dag was niet mogelijk geweest
zonder heel veel hulp.
De Braderie werkgroep, de tieners, ouders van
tieners, sponsors, en laten we vooral diegenen die
geen tieners meer bij het Tienercomité hebben en
toch graag willen komen helpen niet vergeten.
Jullie zijn voor ons van onschatbare waarde!

Iedereen bedankt
Braderie werkgroep: René van der Mierden,
Jack van der Velden, Henk van der Velden,
Erik-Jan van Buel en het Bestuur van
Tienercomité Oerle.

ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG
WERD HET NOOIT MEER
DONKER

Zwerfvuilactie

Marieke Mohns raadt de juiste hoogte
van de afvalberg.
Vrijdagochtend vond de zwerfvuilactie plaats,
een initatief van DorpsVereniging Oerle,
Basisschool St. Jan Baptist, Gemeente
Veldhoven en Albert Heijn 't Look. Ondanks de
enthousiaste deelname van de
basisschoolkinderen viel de opkomst van
andere dorpsgenoten wat tegen. Hopelijk
kunnen we volgend jaar rond deze tijd op een
grotere opkomst rekenen.
In alle vroegte stonden de wandeldames al klaar om
de eerste vuilniszakken te vullen met het zwerfafval
dat zij tijdens hun wandelingen tegen komen. Wat
later in de ochtend gingen verschillende
dorpsgenoten op pad om in hun eigen buurt en
straat het zwerfafval op te ruimen. Om half 11
mochten de kinderen van basisschool St. Jan Baptist
rondom hun school aan de gang. Gewapend met een
knijpstok, handschoenen en een vuilniszak hadden
ze binnen een uur een enorme berg zwerfvuil
verzameld.
Speciaal willen we buurtvereniging 't Koppel
vermelden. Zij waren met een geweldig team bezig
om de Sint Janstraat, Clementinalaan en delen van
de nieuwe randweg tot de rotondes schoon te
maken. Met een aanhanger vol vuilniszakken
kwamen zij aan bij school.
Alle ingezamelde vuilniszakken zijn op een grote
hoop gegooid. Iedereen mocht de hoogte raden. De
hoogte van de afvalberg werd uiteindelijk gemeten
op 1 meter en 35 centimeter. Marieke Mohns had
het juiste antwoord geraden en ging dus met de
prijs aan de haal (een super grote chocolade
paashaas), die werd uitgereikt door Robbie te
Boekhorst, de supermarktmanager van Albert Heijn
't Look.

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

Na de prijsuitreiking werden alle kinderen nog
verrast met een lekkere traktatie en een pakje
drinken, allemaal gesponsord door Albert Heijn. Al
met al was het een zeer geslaagde opruimactie, die
volgend jaar zeker herhaald gaat worden!
Foto’s: Zie binnenkant achterzijde van de Koers en
op Oerle.info bij Nieuws,
http://oerle.info/News.aspx?id=615 en
http://oerle.info/News.aspx?id=616 .
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Dagjes uit in meivakantie
Nog een paar weekjes en dan is het zo ver,
vakantie, heerlijk twee weekjes vrij! Heb je al
plannen gemaakt voor deze vakantie? Of ben je nog
aan het bedenken wat je allemaal kunt gaan doen.
Hieronder staan een paar leuke tips voor dagjes uit,
samen met je ouders, broertjes/zusjes, opa/oma,
andere familieleden of vriendjes/vriendinnetjes. Dit
zijn natuurlijk maar een paar ideeën voor
activiteiten in de meivakantie op de site
www.dagjeweg.nl vind je wel 7.141 uitstapjes!!
Kasteel Hoensbroek
www.kasteelhoensbroek.nl
Kasteel Hoensbroek in
Zuid-Limburg is een van de
grootste en mooiste kastelen
van het land. Kijk maar eens
op de site van het Kasteel en
zie wat er allemaal te beleven
is in de prachtige kasteel. Je
zult je niet vervelen, want
voor kinderen is er heel veel te doen, te zien en te
beleven!
Oertijdmuseum
www.oertijdmuseum.nl
Vind je dino’s interessanter
dan ridders en jonkvrouwen?
Dan moet je zeker eens een
bezoekje brengen aan het
Oertijdmuseum in Boxtel.
In de grote dinosaurushal
staan skeletten van enorme
dinosaurussen. Speciaal voor het Oertijdmuseum
zijn er in China natuurgetrouwe “animatronic”
dinosaurussen gemaakt. Deze dinosaurussen
bewegen, brullen en ademen levensecht. Dat moet
je zien en horen!!
Museum Bevrijdende Vleugels

www.wingsofliberation.nl
In dit museum ga je terug in
de tijd van de Tweede Wereld
oorlog, terug naar september
1944. Ze laten zien hoe ZuidNederland werd bevrijd. Je
kunt video’s bekijken van de
landingen van parachutisten en
zweefvliegtuigen. Ook zijn er originele militaire
voertuigen en kijk je door de ogen van een piloot
tijdens een simulatievlucht.
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Bij mooi weer kun je lekker de bossen in bij de
Bosschuur in Wintelre en bij Bezoekerscentrum
Groot Speijk van Natuurmonumenten in Oisterwijk.
En in Speelpark “De Splinter” kun je je prima
vermaken op en in de vele speeltoestellen, die daar
staan.
Bosschuur de Meren

Bij de Bosschuur zit een Speelbos, waar je lekker
kunt spelen met water en zand en natuurlijk hutten
kunt bouwen. Ook is het mogelijk om zonder een
kaart op avontuur te gaan in het bos, met een GPStoestel, die je de weg wijst door het bos via de
satelliet. Meer infomatie vind je op de website
http://www.bosschuur.nl
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten Groot
Speijk in Oisterwijk
Hier kun je van alles
doen zoals een
spannende speurtocht,
op pad met de
boswachter, een
kompastocht maken of
van heel dichtbij de
drukte van een bijenvolk
bekijken. Kijk maar eens op de site er zit vast iets
leuks voor je bij!
https://www.natuurmonumenten.nl/
bezoekerscentrum/bezoekerscentrum-oisterwijk
Speelpark de Splinter
Dit speelpark ligt in
Eindhoven. Je hebt er een
fort ,een pirateneiland,
heel veel speeltoestellen
én nog veel meer. Er is
ook een klein zwembadje.
Op de site staat een
plattegrond en daarop
kun je zien wat er
allemaal te beleven valt in de Splinter.
http://www.speelparkdesplinter.nl

Knutselen

Woordzoeker maken

Fantasie kasteel

Nog een ideetje voor Moederdag!

voor de meer gevorderde knutselaar

Maakt je mama graag puzzels, dan is dit misschien
ook een leuk idee.
Maak zelf een woordzoeker op deze site:
http://www.woordzoekermaken.nl/
Print hem uit op mooi gekleurd papier, maak er een
mooie tekening bij, rol het papier op en doe er een
strik omheen. Je kunt er ook nog een potlood bij
doen, dan kan je moeder meteen beginnen met het
zoeken van de door jouw gekozen woorden.

Wat heb je nodig:
- Tempex ondergrond
- Diverse kokers
- Andere restmaterialen
- Lijm
- Verf.
- Kwasten
Copyright
www.knutselidee.nl
Dit idee is ingezonden
door: Carla Thomassen
1. Je kunt het helemaal
maken van
wegwerpmateriaal.
2. Allereerst probeer je een
doos/plaat van tempex te
krijgen, bij de tuincentra
verkopen ze daar bijv. mos
in. (dat soort) is goed voor
de onderkant. Iets anders kan natuurlijk ook als het
maar erg stevig is zodat je bouwwerk niet omvalt als
je bijna klaar bent.
3. Dan neem je heel veel verschillende papieren of
plastic kokers (wel stevige kokers) en met deze
kokers ga je dan het kasteel opbouwen. Hoe je het
doet dat mag je zelf weten. Alles kan en alles mag
(zie voorbeeld) Met papier kun je puntige torens
maken. Van doppen van shampoo bijvoorbeeld
mooie rondingen. Een ketting om iets te verbinden
enz. enz.
4. Plak alles goed aan elkaar vast en als het droog is
kun je het schilderen met waterverf of andere verf
die je hebt staan. Je kunt ook wat schelpenzand
door de verf doen dit geeft een leuk effect. Of erop
gooien als de verf nog nat is.
5. Voor koepels en torentjes kun je van alles
gebruiken van bloempotjes, kerstballen tot
kandelaars. Kijk goed rond, bijna alles kan.
6. Van karton maak je nog leuke ramen en versier je
het kasteel verder naar eigen inzicht.

Hieronder heb je alvast een voorbeeldje:

Bloem
Kind
Lief
Ontbijt
Cadeau
Knuffel
Mama
Verrassing
Gedichtje
Moederdag
Verwennen

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)
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Uitslag kleur/knutselplaat van februari 2016;
“boerderijdieren circus”
EEN VROLIJKE DAME
Met de naam: Pien Wouters
Leeftijd: 4 jaar….maar al bijna vijf. Dat konden we
ook wel aan de kleurplaat zien!
Ze woont: nu nog in de straat Opperstehei nr. 72
Papa en mama heten: Martin en Baukje
Broertjes of zusjes: 2 zussen. Fleur (10 jaar) en
Imke (8 jaar)
Huisdieren/dieren: 1 hond en 1 cavia
Sport: gymles op school
Wat wil je later worden: Kapster. Fijn dat ze
zussen heeft om vast op te oefenen.
Pien is niet onbekend bij me.
Net zoals haar zussen, papa en
mama ken ik het gezin al iets
langer. Dat maakt het
uiteraard net zo leuk als anders
om deze keer weer op pad te
gaan. Aangezien ik minder
bekend ben in de Heikant en ik
zeker wil weten dat ik op het
goede adres aankom, stap ik in
de auto met een TomTom en
ga op weg. Dat hoeft overigens
over een tijdje niet meer. Dan
komt het gezin namelijk in
Oerle wonen, op de
Hagenweijer nummer 13.
Wanneer ze daar gaan wonen
ben ik vergeten te vragen.
Maar het zal nog wel even
duren denk ik zo.
Nu terug naar Pien.
Op welke school zit je en in
welke groep?
Pien zit in groep 1 van de
combiklas 1-2 van basisschool
St. Jan Baptist. Hoeveel
kinderen er in de groep zitten
kan ze me niet vertellen, maar wel dat één jongetje
in de klas –zal geen naam noemen- een echte
grappenmaker is en dat je goed met hem kan
lachen.
Vrienden en spelen.
Ze heeft veel vriendinnen in de klas.
Om er een aantal te noemen: Ilana, Julie, Sep,
Bente en Amarins. Met hen spreekt ze na school het
meeste af. Bijkomend voordeel, als ze straks in
Oerle wonen, is dat Pien dan makkelijker met ze kan
afspreken na school. In de klas vindt ze
de tekenhoek en computerhoek het
leukst. Als ze niet met of bij iemand
gaat spelen is Pien op dinsdag bij oma
en opa hier in Oerle. Dan gaat ze
samen met haar zussen spelen op de
Oerse Hoop of met de fiets een
parcours afleggen in de achtertuin van
opa en oma.
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Die hebben namelijk een flink aantal paadjes door
hun tuin en daar kun je dan lekker over wandelen of
fietsen.
Waar speel je thuis mee?
Pien speelt graag spelletjes zoals ‘Rara, wie ben ik’
en ‘doolhof’. Als ze verliest is ze soms wel een
beetje verdrietig, maar nooit van lange duur. Wat is
dat goed van je Pien! Verliezen hoort nou eenmaal
bij spelletjes spelen. Tekenen en kleuren zijn ook
hobby’s van haar…dat hebben we gezien. Daarnaast
worden de poppen en barbiepoppen die ze heeft ook
regelmatig tevoorschijn gehaald. Keus genoeg wat
dat betreft. Als ik vraag of ze er veel heeft krijg ik
als antwoord; ‘Heel
veel! Wel 3 bakken
vol…alles samen’.
Dat is inderdaad héél
veel Pien! Een aantal
barbies mogen soms
mee in bad en dan
doet ze een
rollenspel met ze en
zorgt ze ervoor dat
de haren mooi zijn
gekamd en zo. Nu
denk je natuurlijk
dat ze na al die
spelletjes en met
poppen spelen, ze
wel uitgespeeld zou
zijn. Maar niets is
minder waar.
Pien heeft nog een
heleboel Lego
Friends! Ze noemt ze
op: de boot, de
supermarkt, een
paardenstal met wel
3 paarden, een groot
huis en discocamper.
Wauw!!! Pien! Nu
zijn m’n dochtertje en ik toch echt een beetje jaloers
op je. Dat je de discocamper moet delen met je
zussen maakt het wat minder erg, maar toch.
Eten?
Hier heb ik weer een match in gevonden. Pien lust
namelijk net als ik graag frietjes met mayonaise en
een frikandel erbij.
Oh ja, curry vindt ze
ook lekker… ik net iets
minder. Uiteraard
heeft ze dingen zie ze
niet zo lekker vindt en
dat is wortelstamp.
Goed onthouden mama!
Zit je op zwemles
Nog niet, maar daar gaat ze binnenkort wel mee
beginnen. Pien gaat dan 1x per week bij Njord in
zwembad d’n Ekkerman zwemles krijgen.

Ze heeft er echt zin in, want zwemmen vindt ze
leuk…ook al moet ze nog met bandjes aan
zwemmen. Gewoon goed je best doen Pien dan mag
je binnen de kortste keer zonder bandjes het
zwembad in.
Televisie?
Het liefst ziet ze de film Frozen. Haar favoriet is Elsa
omdat ze kan toveren. Dit is niet de eerste keer dat
ik het hoor. Het liefst zou ze de film nog veel vaker
willen zien dan dat ze nu al doet. Helaas gaat dat
niet lukken omdat haar zussen dan in opstand gaan
komen! Als dat gebeurt kijkt ze meestal naar
programma’s op Zeppelin, zoals ‘brandweerman
Sam’ en ‘de BZT Show’.
Knutselen bij oma
Tijdens het interview vielen mij haar haarspeldjes al
een aantal keren op. Deze kwamen ter sprake toen
Pien vroeg of ik haar kon helpen deze opnieuw in
haar haren te
schuiven. Ik vroeg aan
haar waar zij, of
mama, de speldjes had
gekocht. Het bleek dat
ze helemaal niet
gekocht waren maar
zelf gemaakt waren bij
oma Joke. Daar zijn ze
met zijn drieën op
vrijdagmiddag altijd en als ze zich dan vervelen,
gaat oma vaak met ze knutselen.
Misschien dat Oma Joke een keer kan komen helpen
bij de Bosbender Kids aangezien ze zo van knutselen
houdt? Maar goed, om even een beschrijving te
geven van de haarspeldjes. Het zijn een soort van
strikjes, gemaakt van macaroni vlinders. Deze zijn
vervolgens geschilderd en voorzien van een
schuifspeld. Zien er hartstikke leuk uit Pien!
Op vakantie kiest Pien ook vaak speldjes uit als ze
iets mag kopen. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat ze
haarspeldjes verzamelt.

een cavia van 2 jaar oud met de naam Kim en die is
van Imke. Maar er wordt meteen door Pien en zus
Fleur geroepen dat niet alleen mama voor de hond
zorgt. Dat doen ze allemaal samen want volgens
Fleur is Woef een ‘coole’ hond!
Aangezien Pien niets meer heeft toe te voegen,
laat ik tot slot mama nog even aan het woord
Ze omschrijft Pien als een vrolijke dame met pit. Ze
heeft een karakteristiek stemmetje en is een lekkere
knuffelbeer.
Nou Pien, ik vond het super gezellig om met jou te
kletsen. Ik kon er niets van merken dat dit de eerste
keer was dat je iets won. Trouwens ook niet dat je
het best spannend vond en je een beetje
zenuwachtig was. Heel veel plezier met je kadobon!
Geschreven door; Marlene Snelders-Linssen

Paaseieren
Aangezien we ten tijde van dit interview Pasen net
achter de rug hebben, vraag ik aan Pien wat ze
gedaan heeft met Pasen. Eigenlijk was dat zo’n
beetje hetzelfde als wat iedereen doet met die
dagen. Veel eieren, voornamelijk chocolade-eieren,
zoeken en eten. Samen met de rest van het gezin
heeft Pien ook eieren gezocht in het paasbos. Helaas
had ze dit jaar geen gekleurd ei gevonden. Volgend
jaar beter meid! Wie weet hebben ze de volgende
keer wel een keer gekleurde kalkeieren in je
lievelingskleur roze.
Vergeet het bijna te vragen. Heb je huisdieren?
Dat ze een hond hebben
weet ik, maar hoe heet die?
Laat die nou een hele
toepasselijke naam hebben
voor een hond. Hij heet
namelijk Woef en hij is van
mama. Woef is een kruising
tussen een Boomer en
Beagle en hij is 1 jaar oud.
Daarnaast hebben ze nog
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Moederdag recept
Appelroosjes voor mama
(Wil je mama eens
lekker verwennen met
Moederdag, dan zul je
haar met deze
appelroosjes zeker
verrassen en het is
makkelijk te maken.
Verzamel alle
ingrediënten en bak er
maar op los!
Wat heb je nodig voor ca. 11 appelroosjes:
– 1 vel bladerdeeg op rol
– 3 appels
– 1 liter water
– 2 eetlepels citroensap
– 7 eetlepels suiker
– 2 theelepels kaneel
– poedersuiker
– bakpapier
En zo doe je het:
1. Verwarm de oven voor op 220 graden.
2. Was de appels, snijd ze doormidden en snijd het
klokhuis weg.
3. Vervolgens snijd je de appels in hele dunne
schijfjes. Hoe dunner hoe beter, dan kun je de
roosjes straks makkelijker rollen.
4. Breng het water aan de kook samen met 3
eetlepels suiker en 2 eetlepels citroensap. Zodra
het water kookt voeg je de appelschijfjes toe.
Kook de appels 2 minuten of totdat je ze
makkelijk kunt buigen (ze mogen namelijk niet
breken als je ze in het deeg gaat rollen).
5. Giet de appels af in een vergiet en laat ze even
afkoelen.
6. Als ze genoeg zijn afgekoeld leg je de
appelschijfjes op een plank met keukenrol,
zodat ze uit kunnen lekken.
7. Spreid het bladerdeeg uit op een met bloem
bestrooide ondergrond of op een vel bakpapier.
Ik heb het deeg in de breedte gelegd, dan krijg
je een mooi formaat roosjes.
8. Snijd het deeg in repen van ca. 2 cm. Ik heb
hiervoor een pizzasnijder gebruikt.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

Mix 4 eetlepels suiker met de kaneel en
verspreid het mengsel zo gelijk mogelijk over
het bladerdeeg. Afhankelijk van hoe groot je
deeg is, kan het zijn dat je wat van het mengsel
overhoudt.
Druk het mengsel zachtjes aan met je vingers.
Als het goed is zijn je appels inmiddels afgekoeld
en uitgelekt. Verdeel de appelschijfjes over de
deegstroken. Leg ze niet helemaal tegen de
zijkanten aan maar laat een stukje deeg vrij.
Zorg dat ze elkaar een beetje overlappen en wat
boven het deeg uitsteken, dan krijg je een mooi
roosje. Zie hiervoor de foto.
Nu kun je gaan rollen. Rol de roosjes zo strak
mogelijk op.
Leg de appelroosjes op een bakplaat bekleed
met bakpapier en bak ze ca. 25 minuten totdat
ze een mooi lichtbruin kleurtje krijgen.
Tip: Stel je oven eerst in op ca. 20 minuten.
Kijk dan hoe ze eruit zien en zet de roosjes
eventueel nog 5 minuten in de oven.
Wanneer ze uit de oven komen kun je ze naar
wens bestrooien met wat poedersuiker en dan:
smullen maar!

De appelschijfjes

Appels op deeg

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.

In de oven

Graag tot ziens bij
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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zie ook: http://www.chickslovefood.com/sinnerSunday-appelroosjes-van-bladerdeeg)

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 25 april 2016 in de gele brievenbus,
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.
P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat april 2016’ en druk de pagina af.
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
April
12

20

KVB: Lunch met rondleiding bij Rooi
Pannen in Eindhoven.
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Chemokar Kerkplein Oerle 8.30u -10.00u
Basisschool korfbaltoernooi bij SDO
Kunst in 't rond. Atelierroute Veldhoven
11u-17u
Garagesale in Cobbeek
DVO 20.00u Jaarvergadering in d’Ouw
school
VKS volksdans instuif Oirschot

21

KBO Samen uit eten 17.30u bij Merlijn

21

26

Zonnebloem Voorjaarstuk maken in d’Ouw
School
Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak
BS St. Jan Baptist Koningsspelen
Bosbender Kids 14.00u -16.00u
Schalm Mr. Moto
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
Koningsnacht

27

Oranjemarkt

28

Zonnebloem Gezamenlijke activiteit met de
Noordrand. Rundgraafpark
De Valkenswaardse tweeling.
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Tonproatersavond in d'Ouw School
‘Lachen vur ut goeie doel’

15
16
16
16+17
17
18

22
22
22
22
23
24

29
29 + 30

Mei
3
6
9
13
15
18
19
19
20
20
22
23
25
27
28
28
30
30 t/m
1-07
36

DementieCafé Mantelzorg en dementie,
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1
Ophalen groene kliko + PMD-zak
KVB Moederdag viering
Ophalen groene kliko + PMD-zak
SJO Pinksterfietstocht
VKS afsluitingsavond
Zonnebloem Bedevaart Meerveldhoven /
Koffiedrinken bij Oers Gezellig
KBO Samen uit eten 17.30u Oude Garage
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
KVB Wandeling
VKS dagje 's Hertogenbosch
Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO Verrassingsactiviteit
Ophalen oud papier
DVO Besloten vergadering
Groen en Keurig donateursactie

Juni
1
3
3
3+4
6
8
10
12
14
14
15
17
17
22
24
25
25
26
27
28
Juli
1
5

VKS fietsen
Bosbender Kids: 14.00u - 16.00u
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Boergondisch Oers
Basisschool St. Jan Baptist studiemiddag
VKS fietsen
Ophalen groene kliko + PMD-zak
OMTT Oerse Motor Tour Tochten
Zonnebloem Bezoek Ruurhoeve in
Hoogeloon
KBO Samen uit eten 17.30u bij De Wok
VKS fietsen
Bosbender Kids 14.00u -16.00u
Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak
KVB/VKS Korte fietstocht
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Sluiting van de kerk St. Jan de Doper
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u -12.30u
KVB Teaparty of hapjes bij leden thuis
VKS fietsen en eten bij PIUS X te Bladel

11
15
15
16-17
21

Bosbender Kids 14.00u -16.00u
DementieCafé Actief en veilig in en om
huis, 19.30u Restaurant de Berkt,
Wilgenman 1
DVO 19.30u Openbare vergadering
Bosbender Kids 14.00u -16.00u
Basisschool St. Jan Baptist studiemiddag
TCO Tieners voor Tieners (T4T) weekend
Basisschool St. Jan Baptist studiemiddag

Augustus
26 t/m 28

TCO: Bivak

September
3+4
Groen en Keurig: bloemententoonstelling
5
VKS volksdansen
5
DVO Besloten vergadering
6
DementieCafé Dementievriendelijke
gemeente Veldhoven,
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1
7
VKS openingsavond
7
KVB Lange fietstocht
10
TCO Afsluitingsavond
10
Chemokar Kerkplein Oerle
21
VKS kienen
25
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u -12.30u
26
KVB Ledenavond
Oktober
8 en 9

BIO 24 uurstoernooi met dienstenveiling
en feestavond in d’Ouw School

De volgende kopijdatum is

25 april 2016

Stichting

Namens de werkgroep braderie en alle tieners bedanken wij
alle bezoekers die geweest zijn, wij hopen dat jullie genoten
hebben van een leuke dag.
Wij bedanken ook alle vrijwilligers voor hun grote inzet
(zeker ook de vrijwilligers die zelf geen tieners meer bij het
TCO hebben, maar toch hun steentje hebben bijgedragen).

(foto's Willem Binnendijk, meer op Oerle.info)

Foto impressie Zwerfvuilactie...

Oerse Bikers in het nieuw!

De Oerse Bikers in hun nieuw tenue.

