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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
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Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
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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
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Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
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Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258 44 44
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RKVVO JO11-2 Kampioen

In het weekend van 19 november werd
RKVVO JO11-2 kampioen in hun competitie. Dit
hechte team, dat al voor het derde jaar met
elkaar speelt, zat al vaker dicht tegen het
kampioenschap aan, maar nooit werden ze
kampioen. Tot die bewuste zaterdag! Tot dan
toe waren 8 wedstrijden gespeeld, en alle 8
werden gewonnen.

Al snel stond het door uitstekend spel en 2 prima
genomen corners 2-0. Toen Eindhoven de 2-1
scoorde liet RKVVO zich niet uit het veld slaan.
De jonge spelers van RKVVO gingen er weer vol
tegenaan, bleven goed met elkaar spelen, en lieten
in de 2e helft de 3-1 aantekenen. De spanning werd
vooral de Eindhovense trainers op dat moment te
veel, maar de uitstekend fluitende jonge
scheidsrechter hield het hoofd koel. Onder zijn
gedegen leiding werd de wedstrijd voortgezet, bleef
RKVVO goed voetballen en hun kansen benutten,
met als eindstand 5-1. Het spandoek kon uit, de
taart kon worden aangesneden en het feestje
gevierd. Op de platte kar ging het vervolgens door
de wijken Heikant en Oerle. Een onvergetelijke dag!

Met Lars in de goal, Cas, Quint en Koen in de
achterhoede, Daan, Alexander, Max, Sander en
Coen middenveld en voorhoede, en onder de
bezielende leiding van de jeugdige trainers Mick,
Bob en Ruud, begon O11-2 enthousiast aan deze
wedstrijd die hen het kampioenschap kon brengen.
Er werd op het sportpark Heikant gespeeld tegen de
nummer 2 van de competitie, FC Eindhoven AV, bij
winst kon RKVVO niet meer worden ingehaald.

Bij SchippersStop in Veldhoven ziet u een
bloemenwinkel waar kwaliteit hoog in het
vaandel staat. Dus geen ‘pompboeketten’
maar kwalitatief bloemwerk, zoals
boeketten en bloemstukken, maar ook
rouw- en trouwwerk.
De winkel zit binnen in het pand van
SchippersStop aan de Habraken, rechts aan
het einde op het stofzuigerplein.
Uiteraard kunnen er ook Kerststukken voor u
gemaakt worden. Wilt u een Kerststuk op een
eigen vaas, schaal of andere ondergrond: dat
kan verzorgd worden.
De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur.
In december is de winkel ook geopend op de zaterdagen 17 en 24 december!
Graag tot ziens bij Natuurlijk Bijzonder, bloemen & meer
Telefoon Anita: 06 4621 0872
Mailadres: NatuurlijkBijzonder@kpnmail.com
(Advertentie)
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Donateuravonden SNL

44 jaar donateuravonden bij
Nieuwe Levenskracht Veldhoven
Stichting “Nieuwe Levenskracht” Veldhoven
organiseert voor haar donateurs al 44 jaar
komische toneelavonden in theater de Schalm.
Voor deze avonden wordt steeds een regionaal
toneelgezelschap gevraagd om hun
voorstelling ook in Veldhoven te spelen. De
donateurs zien graag een vrolijke klucht of
blijspel. Stichting Nieuwe Levenskracht geeft
daar graag gehoor aan.

V e ldh o v e n
T . 06 - 1 100 11 93
ww w .t e c apl u s. n l
in f o @ t e cap lu s .n l

Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari 2016
speelt Toneelvereniging “De Kempengalm” uit
Bergeijk/Weebosch de plattelandsthriller
“Een Hinderlijke Getuige” van René Gybels
onder regie van Bernard Tholen.
“Een Hinderlijke Getuige” in het kort.
De vrijgezelle boer Drikus en zijn ongetrouwde
zuster Liza runnen al jaren hun boerderij “De
Paelhoeve”, een florerend boerenbedrijf.
De twee zijn echter enigszins op elkaar uitgekeken.
Boer Drikus zou het liefste willen trouwen, maar
moet natuurlijk wel eerst een geschikte vrouw
vinden. Dat valt natuurlijk niet mee als het
jachtterrein bestaat uit de stallen, het erf en de
kerk.
Zuster Liza heeft ondertussen haar eigen plannen.
Ook zij zou graag willen trouwen en heeft haar oog
laten vallen op boer Jannes van de naastgelegen
Sint Janshoeve.
Het zou voor haar goed uitkomen als Drikus
verdwijnt.
Samen met Jannes beraamt zij een duivels plan dat
echter voortijdig wordt ontdekt- en gedwarsboomddoor bewoners van de boerderij die het beste met
boer Drikus voor hebben.
Of is dit toch niet helemaal waar………………?
Bereidt u voor op een zinderende voorstelling vol
met humor, spanning en sensatie.

Rolverdeling:
- Drikus
- Liza
- Stientje
- Nelis
- Bert
- Trientje
- Jannes
- Filomena Farazijn
- Belle
- Dokter
- Pastoor
- Rechercheur

Adriaan Keeris
Anita van Uijtregt
Mieke van de Loo
Roy van Hout
Thursten van de Werff
Marieke van den Eeden
Marcel Jansen
José van Wershoven
Mariet Lathouwers
Arrian Aarts
Jack Jansen
Pascalle Meulenbroeks

Noteer donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari
dus in uw agenda.
De voorstellingen beginnen om 20.00 uur en de
kaarten kunnen worden afgehaald bij:
∗ Mw. Mia v. d. Wildenberg, Oude Kerkstraat 41
( 040 – 205 25 47
∗ Hr. Theo Snelders, Nieuwe Kerkstraat 8
( 040 – 205 23 72
Donateurs van Nieuwe Levenskracht Veldhoven
kunnen twee kaarten afhalen.
Zij betalen een kleine bijdrage van € 5,00 per kaart,
voor niet-donateurs € 11,00.
Het belooft net als afgelopen jaar weer een avond te
worden waar de lachspieren echt in beweging zullen
komen, met andere woorden zo’ n avond mag je
niet missen
Voor meer informatie zie
www.nieuwelevenskracht.nl en
nieuwelevenskrachtmeerveldhoven.nl
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De parochie

Maandag 26 december: 2e Kerstdag
10.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Herenkoor)
Zaterdag 31 december: Oudjaar
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Vrijdag 16 december
11.00 uur: Kerstviering met pater Malaka voor leden
van KBO, Nieuwe Levenskracht en Zonnebloem.
Zaterdag 24 december: Kerstmis
21.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Convocamus)
De collecte zal voor een zeer goed doel zijn!

Zondag 1 januari: Nieuwjaar
10.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Con Brio)
Zaterdag 7 januari
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
Zondag 8 januari
8.30 uur: Eucharistieviering met ?
10.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Convocamus)
Zaterdag 14 januari
19.00 uur: Eucharistieviering met ? (Broekwegkoor)

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 17 december
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn

Zondag 15 januari
8.30 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
10.00 uur: Eucharistieviering met ? (Convocamus)

Zondag 18 december
8.30 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
10.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Convocamus)
Zaterdag 24 december: Kerstavond
19.00 uur: Gezinsviering met Pater Malaka
(Sub Umbra + ?)
21.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Con Brio)
23.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Messengers of Joy)
Zondag 25 december: Kerstmis
8.30 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
10.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Broekwegkoor)

Parochieberichten:
Gedoopt:
Roos Vorstenbosch
Overleden:
† Pastor Wim Jenniskens, 74 jaar
† Diny van der Sangen – Bosch, 86 jaar
Pastoraal team:
René Wilmink (waarnemend pastoor)
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
( 040 – 205 13 50
Parochiecentrum Christus Koning
Kapelstraat-Zuid 18, 5503 CW; ( 040 - 253 22 31
Email: secretariaat@christuskoning.nl
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. U kunt er terecht voor een
praatje bij de koffie/thee, voor misintenties en
informatie. Op donderdagmorgen is meestal een
priester aanwezig.
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 .
Website: http://www.christuskoning.nl
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Pater Malaka
Van 27 december – 10 februari is Pater Malaka
afwezig en zal hij na een pittige vlieg- en treinreis zijn
familie, vrienden en congregatie en zijn Harivilluprojecten in India bezoeken.
Na dit hectische jaar in onze parochie is hem dit
warme weerzien in zijn thuisland van harte gegund.
Het is momenteel nog niet duidelijk door wie alle
Eucharistievieringen en uitvaarten worden
overgenomen. Pastor van Doorn neemt een groot
aantal dagelijkse en weekend - Eucharistievieringen
over.

Pastor Wim Jenniskens
Tijdens de slotvieringen in de H. Willibrordus- en de
St.-Maartenskerk kon pastor Jenniskens aanwezig zijn
door de medewerkers van de Stichting
Wensambulance. Voor allen was dit een ontroerend
samenzijn en tijdens de laatste viering zei hij met zijn
bekende krachtige stem nog één keer dat God niet
gebonden was aan een eigen kerkgebouw. Hij riep
zijn parochianen op om ook de overstap te maken
naar de Christus Koningkerk.
Enkele dagen later werd hij opgenomen in Hospice de
Regenboog in Eindhoven. Op 6 dec. overleed hij op 74
jarige leeftijd. Samen met zijn tweelingbroer Piet trad
hij 53 jaar geleden in bij Reguliere Kanunniken van
Lateranen van St.-Augustinus; in 1969 volgde zijn
priesterwijding. De uitvaart zal in de H. Jozefkerk
plaatsvinden, dag en tijd zijn nog onbekend.

Pastorie – Oerle

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

Recent heeft de pastorie een nieuw gezicht gekregen
doordat alle kozijnen werden vervangen en waarin
dubbel glas was aangebracht. Hopelijk zal het er een
stuk behaaglijker aanvoelen en zullen de stookkosten
aanmerkelijk minderen. IJverige vrijwilligers
verwisselden met veel plezier de vloerbedekking voor
laminaat. Het ziet er weer knap uit.

Overstap
Op zondag 20 november was de welkomstviering voor
de parochianen van H. Willibrordus,
St.-Maarten en H. Caecilia in de Christus Koningkerk
in Meerveldhoven. Alle kerkwijken hadden in de drie
voorafgaande weken mooie en hartverwarmende,
maar ook totaal verschillende afscheidsvieringen. Het
was een stormachtige dag en vanuit alle windhoeken
werden de parochianen naar die ene kerk gedreven.
Ook zij brachten elk een cirkel en symbolen uit de
eigen kerk mee. Alle cirkels komen samen als
blikvanger linksvoor in de kerk en tonen de eigenheid
van de diverse kerkwijken.
Ook de kerk-tv op zondag om 10.00 uur via de SLOV
is gestart. Na afloop van die viering is het
koffiedrinken in de pastorie aan de Kapelstraat. Op die
manier kunt u de overige parochianen wat beter leren
kennen. In Oerle kennen wij die gewoonte niet, maar
in andere kerken was er die mogelijkheid wel. Ga dus
maar eens kijken en probeer er thuis te geraken.
Helaas is er voor kerk-tv geen bereik in het
buitengebied van Oerle, waar geen kabeltelevisie
aanwezig is. Via de KPN ontvangt u de zender op
kanaal 566 (interactief). Voor OnsBrabantNet is dit:
kanaal 46 (analoog) en 39 (digitaal).
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Toekomstvisie harmonie

Toekomstvisie opnieuw
‘gecomponeerd’
‘Harmonie’ staat voor eenheid, eensgezindheid,
overeenstemming en rust. Dat laatste woord heeft
bij harmonie Sint Cecilia zijn waarde weer terug
gekregen. Er is hard gewerkt om samen de nieuwe
toekomstvisie te bepalen. Na een zorgvuldig, maar
ook stevig proces, staan de neuzen van iedereen nu
in dezelfde richting. Het fundament voor deze
richting is gebaseerd op een optimale binding en
verbinding met de Oerse gemeenschap!
Op 7 november jongstleden hebben we, tijdens de
vergadering van de DorpsVereniging Oerle met alle
Oerse verenigingen, uitleg gegeven over onze
ideeën voor de nabije toekomst. Buiten een aantal
praktische reacties hebben we veel begrip gevoeld
voor de toekomst van onze harmonie. Maar ook de
bereidheid om ons daarbij concreet te helpen.
− U als Oerlenaar en bewoner van ons
verzorgingsgebied kunt ons helpen op
verschillende manieren.
− Actief deelnemen aan het programma ‘Kerst
Meemekoar’ op 17 december a.s.. Leden van onze
muziekvereniging verzorgen een prachtige
muzikale bijdrage waar iedereen van kan genieten.
− Komen luisteren naar ons Nieuwjaarsconcert op
7 januari 2017. Een werkelijk schitterend muzikaal
programma wordt uw deel. Bestel uw kaarten via
theater de Schalm!
− Deelnemen aan ons feestelijk programma in het
kader van Koningsnacht op 26 april 2017. Als het
weer meezit verzorgen we dit concert buiten!

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

fractie@cda-veldhoven.nl

− Bezoek ons Pinksterconcert! We gaan dit unieke
concert nieuw leven inblazen. Graag willen we in
samenspraak met alle Oerse verenigingen het
Pinksterconcert omvormen tot een
dorpsevenement waarbij jubilarissen uit alle Oerse
verenigingen, nieuw gedecoreerden,
huwelijksjubilea en andere belangrijke momenten
de aandacht krijgen van een breed publiek. Alles
wordt omgeven met fijne muziek, drinken en eten.
Over de locatie, in de bossen of op het dorpsplein,
wordt binnenkort een definitief besluit genomen.
− Uw kind(eren) lid maken van ons leerlingenorkest.
Een prachtige muzikale hobby waar uw kind
gegarandeerd veel plezier aan gaat beleven. Een
nieuw samengestelde en zeer stimulerende jeugden opleidingscommissie zorgt daar voor, samen
met een nieuw aangestelde jonge en bekwame
dirigent!
Wij realiseren ons terdege dat er van uw kant
onvrede bestond over onze afwezigheid tijdens de
opening van de kermis en de intocht van
Sinterklaas. Wij zijn in overleg met de organisatoren
hoe we in de toekomst betrokken kunnen worden.
We hopen dat we (weer) mogen rekenen op uw
volledige steun. Wij zijn er van overtuigd dat wij de
komende jaren uitgroeien naar een moderne
muziekvereniging waar u als Oerlenaar trots op zult
zijn!
Wij wensen u en uw dierbaren hele fijne feestdagen
toe en een gezond en gelukkig 2017!
Leden, Dirigenten en Bestuur
Harmonie Sint Cecilia Oerle
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Koffie-uurtje / Vragen-uurtje

Zoals wellicht bekend kan er elke woensdagmorgen
van 10.30 tot 11.30 uur voor één euro koffie of
thee gedronken worden (2x) in Dorpscentrum d’Ouw
School. Deze consumptie wordt wekelijks aangevuld
met een overheerlijk stukje cake. Niet zo maar een
cake, maar eentje, die door onze wijkzuster Berry
persoonlijk wordt gebakken.
De wijkzuster komt niet alleen om er koffie te
drinken, maar vooral om alle Oerlenaren, die met
vragen over zorg en welzijn rondlopen, behulpzaam
te zijn en om hen met raad en daad bij te staan.
Op de website van Oerle.info staat dit als volgt
omschreven:
Sinds juli 2012 zijn Berry de Lepper en Vivian
Olislagers de wijkzusters van Oerle. Berry is de eerst
aanspreekbare en Vivian is haar vaste vervanger, als
Berry niet aanwezig is.
In principe kunt u met alle vragen over wonen,
welzijn, zorg en gezondheid bij hen terecht. Hun
hulp en advies zijn gratis, zonder indicatie en zonder
kosten. Ze staan klaar voor alle mensen in Oerle!

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

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

De leden van de werkgroep “Zorg in het Dorp”, die
dit koffie-uurtje enige jaren terug in Oerle hebben
geïntroduceerd zouden graag zien, dat er naast
enkele vaste koffieklanten meer Oerlenaren zo maar
een keertje binnenlopen. Er zijn altijd wel wat
dorpsnieuwtjes uit te wisselen.
We kunnen jullie vertellen, dat het een gezellig
uurtje is.
Mochten er nu bij jullie vragen zijn over wonen en
welzijn waarvan jullie vinden dat deze niet direct bij
de wijkzuster thuis horen, dan kunnen wij zeggen
dat er elke woensdag ook wel één of meerdere leden
van de werkgroep aanwezig zijn die jullie verder
kunnen helpen.
Deze zijn van veel zaken op de hoogte en als zij zelf
geen antwoord op uw vragen kunnen geven weten
zij meestal wel waar je moet zijn.
Dus geen drempelvrees, kom zo maar binnen
lopen en drink een kopje koffie of thee.
Tot slot wensen wij voor iedereen mooie
feestdagen en een mooi en gezond 2017.
De leden van de werkgroep “Zorg in het Dorp”
Harry van der Zanden
Martien van der Wijst
Gerda de Crom
Jos van Haren.
PS.
Het laatste nieuws van ‘thuis over Zorgcluster
Oerle: April 2017 starten we met de bouw.
Naar verwachting wordt het plan mei 2018
opgeleverd.

Zie ook: https://www.mijn-thuis.nl/ZorgclusterOerle-Veldhoven/
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Boekenmarkt Oerle helpt

Boekenmarkt Oerle helpt weer vele
boeken- en platenliefhebbers!
Op 5 en 6 november jl. brachten vele
liefhebbers en verzamelaars van boeken en
platen een bezoek aan Oers. De Koers van Oers
organiseerde alweer voor de derde keer
Boekenmarkt Oerle in d'Ouw School.
Hoewel de markt op zaterdag pas om 13.00 uur
open ging, waren de echte verzamelaars al ruim van
te voren aanwezig. Eenmaal binnen kon iedereen
zijn/haar hart ophalen want Boekenmarkt Oerle
bood weer voor ieder wat wils. Romans,
kunstboeken, oorlogsdocumentatie, kinderboeken of
Engelstalige thrillers - alle soorten boeken waren
ruimschoots en mooi gesorteerd uitgestald in de
grote zaal en het Jeugdhuis van ons Dorpscentrum.

Dit jaar kon er aan de kassa ook gepind worden
doordat de Rabobank een mobiel pinapparaat
beschikbaar stelde en dat bleek een uitkomst voor
zowel de bezoekers als de organisatoren! De
vrijwilligers van de Koers hebben gelukkig heel veel
mensen van binnen én buiten Oers mogen
verwelkomen tijdens Boekenmarkt Oerle en hebben
volop boeken, platen, CD’s én DVD’s verkocht.
Natuurlijk was ook de Kinderredactie van de Koers
aanwezig om bezoekers te helpen net dát ene boek
te vinden en om kinderen voor te lezen. Timo,
Willem, Janne, Megan, Nova, Bjorn en Quinten
waren erbij en vonden het leuk en gezellig op de
markt!
De opbrengst van Boekenmarkt Oerle én van de
boekenverkoop tijdens de Oerse Braderie komt
steeds geheel ten goede aan ons dorp: het wordt
gebruikt voor de maandelijkse uitgave van de Koers
van Oers en de website oerle.info. Maar ook uw
vrijwillige bijdrage blijft zeer welkom! Daarom doen
wij nogmaals het vriendelijke doch dringende
verzoek om de onderstaande machtiging in te vullen
en ons wijkblad met bijvoorbeeld € 11,- (kostprijs
2016) per jaar vrijwillig te steunen. Alvast onze
dank daarvoor!
(Foto’s Boekenmarkt binnenkant van de achterkaft)

#
Machtiging Koers van Oers
Naam incassant :
Adres incassant :
Postcode incassant :
Woonplaats incassant :
Incassant ID :
Kenmerk machtiging :

Stichting Koers van Oers
Sint Janstraat 50
5507 ND
Veldhoven
NL70ZZZ171302010000
Jaarlijkse bijdrage

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Koers van Oers
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om € …………… van uw rekening af te
schrijven wegens jaarlijkse bijdrage, en uw bank om doorlopend € …………… van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig deze opdracht.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode : ……………………………………… Woonplaats : ………………………………………………
Rekeningnummer [IBAN] : …………………………………………………………………………
Plaats : …………………………………………

Datum : …………………………………………

Handtekening:
……………………………………………………………………
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Voor elkaar...

Serious Request Veldhoven

Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle....

VOOR ELKAAR...

Stichting Serious
Request Veldhoven
organiseert de
derde editie van
Serious Request
Veldhoven.

Velen van jullie zullen ons kennen van de lootjes
verkoop op de Oerse kermis, maar voor meerdere
mensen is het niet zo bekend wat Nieuwe
Levenskracht nu precies doet. Nieuwe Levenskracht
Oerle zet zich belangeloos in voor de zieken, minder
validen en nabestaanden. Dit geldt voor iedere
inwoner van Oerle en van iedere leeftijd.
Weliswaar niet voor iemand die een weekje een
griepje heeft, maar voor diegene die door ziekte of
omstandigheden wat langer uit de running is.

VELDHOVEN – Een uniek evenement genaamd
Serious Request Veldhoven vindt vrijdagavond
16 december plaats op het terrein van Echt
Veldhovenz On Ice. Het bijzondere is dat de
deelnemers zullen strijden om de titel van het
meeste frikandellen eten. Hiernaast is er voor
de bezoekers met minder eetlust een
onbeperkt snack buffet, en zullen er allerlei
nevenactiviteiten plaats vinden. Stichting
Serious Request Veldhoven organiseert samen
met cafetaria De Kers het evenement.

Wij bezoeken (op afspraak) de mensen met een
kleine attentie en bieden een luisterend oor.
Wanneer hier behoefte aan is zijn wij altijd bereid
om nog eens terug op bezoek te komen. Hiernaast
organiseren wij meerdere activiteiten per jaar zoals;
een uitje, een kerstviering, de Valentijnsactie en
meer (informatie hierover kunt u vinden op onze
website: www.nieuwelevenskracht.nl).

Een uniek evenement genaamd Serious Request
Veldhoven vindt vrijdagavond 16 december plaats
op het terrein van Echt Veldhovenz On Ice. Het
bijzondere is dat de deelnemers zullen strijden om
de titel van het meeste frikandellen eten. Stichting
Serious Request Veldhoven organiseert samen met
cafetaria De Kers het evenement.

Wij werken via de “mond tot mond” boodschappen,
dus als u iemand weet die wij zeker een keer zouden
moeten bezoeken, geef dit dan door aan een van
onze vrijwilligers of stuur een mailtje aan:
oerle@nieuwelevenskracht.nl.
Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers om ons team aan te vullen, mocht u hier
interesse in hebben laat het dan ook aan ons horen.
Namens het team Nieuwe levenskracht Oerle:
- Theo Snelders (voorzitter)
- Mia van den Wildenberg (secretaris)
- Peter Leijten (penningmeester)
- Dory Spruit
- Marlies van Kollenburg
- Dinie Snelders
- Majorie Peters
- Thérèse van de Laar
- Moniek van den Wildenberg

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

“We kregen de mogelijkheid een derde editie te
organiseren op de schaatsbaan van Echt
Veldhovenz.”, vertelt Sander Bosch, één van de
organisatoren. “Het leek ons een leuke manier om
buitenstaanders Serious Request op een andere
manier te leren kennen. Want veel mensen denken
dat het enkel om het glazenhuis gaat, terwijl er zo
veel meer achter zit. Het evenement is verdeeld in
verschillende categorieën, zodat er voor ieder wat
wils is”.
Aan het evenement is tevens een goed doel
gekoppeld. Een deel van het inschrijfgeld gaat
namelijk naar de landelijke actie van 3FM Serious
Request. Deze landelijke actie zet zich dit jaar in
voor longontsteking, een stille ramp waarvan weinig
mensen op de hoogte zijn. Stichting Serious Request
Veldhoven zet zich net als 3FM Serious Request
jaarlijks in voor de stille rampen. De organisatie
raadt aan hier niet te lang mee te wachten; er
kunnen maximaal 100 bezoekers deelnemen.
“Wij verwachten een brede doelgroep aan te
spreken met ons evenement. Daarom wordt de
avond opgedeeld in verschillende categorieën,
gebaseerd op spel en vermaak”, licht Sander toe.
“Dit resulteert in verschillende categorieën;
wedstrijd, onbeperkt snacken, en overige spel
activiteiten. Aan de toeschouwers hebben we ook
gedacht, op verschillende tijden zullen er live
optredens zijn van lokale opkomende (jonge)
artiesten. Deze zullen zorgen voor extra sfeer
tijdens het evenement. Het evenement begint rond
de klok van 19:00.
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Overpeinzingen

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
Het engeltje met de rode schoentjes.
Het is een drukte van jewelste in de hemel.
Vandaag is het de kerstengelenverkiezing en alle
engelen willen dolgraag kerstengel zijn. Want
kerstengel zijn is de belangrijkste bezigheid van het
jaar en elke engel hoopt toch, om minstens één keer
als kerstengel naar de aarde te mogen. Het is dan
ook zo gezellig op de aarde met al die versierde en
verlichte huizen. De taak van de kerstengelen is dan
om de mensen te vertellen dat het Kerstkind
geboren is en Vrede brengt aan alle mensen van
goede wil.
En daarom zijn vandaag alle engeltjes druk in de
weer om in hun zondagse kleding zo goed mogelijk
voor de dag te komen. Vleugels worden gepoetst en
de mooiste engelenschoenen worden uit de kast
gehaald.
Ook Rienke, een van de kleinste engeltjes is
vanmorgen vroeg al naar de waswolk geweest om
daar haar blonde krullen extra schoon te wassen.
De zon heeft haar haren gedroogd en nu glanzen ze
alsof ze van puur goud zijn. Rienke heeft ook haar
allermooiste schoentjes uit de kast gehaald en nu
loopt ze te pronken met haar prachtige roodleren
muiltjes. De andere engelen kijken naar haar en
verontwaardigd zeggen ze : “Dat kun je niet maken!
Een kerstengel met rode schoentjes! Dat hoort
helemaal niet. Kerstengelen hebben gouden
schoentjes of witte schoentjes … maar nooit rode
schoentjes. Zo wordt jij echt niet tot kerstengel
gekozen!”
En Rienke, die zo trots is op haar prachtige rode
schoentjes, wordt helemaal stil en verdrietig.

Hoe moet dat nou? Ze heeft helemaal geen gouden
schoentjes, daarvoor is ze nog veel te kort in de
hemel. En haar witte schoentjes zijn bij de
schoenmaker omdat ze die stuk gelopen heeft bij
het boodschappen doen voor Sint Pieter.
Sint Pieter had het erg druk gehad de laatste tijd en
er waren zo veel boodschappen te doen, dat hij
hartstikke blij was geweest met de hulp van Rienke.
En nu zou Rienke dus geen kans hebben om als
kerstengel gekozen te worden, alleen omdat haar
witte schoentjes bij de schoenmaker zijn?
En ze heeft nog wel zo haar best gedaan tijdens de
zangles om het ‘Gloria in Excelsis’ uit haar hoofd te
leren.
Ze gaat verdrietig in een hoekje zitten op een van
de kleine gouden stoeltjes, die speciaal voor de
jongste engelen zijn neergezet en ze slaat
behoedzaam haar prachtige witte jurk over haar
voeten, zodat niemand haar rode schoentjes zal
kunnen zien.
Ze kijkt voorzichtig rond door de grote zaal, die vol
is met engelen met schitterende jurken en prachtig
gladgestreken vleugels.
Oh, wat zien ze er allemaal fantastisch uit … en dan
die prachtige gouden schoentjes, die Rienke overal
onder de glanzende gewaden tevoorschijn ziet
komen.
Ja, met zoveel keus aan mooie engelen maakt zij
maar weinig kans met haar rode schoentjes.
En dan begint de kerstengelverkiezing.
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Sint Pieter, die de taak op zich genomen heeft om
de juiste engelen uit te kiezen, loopt keurend rond
en kiest hier en daar een engel, die apart in een rij
moet gaan staan.
Rienke ziet de aartsengelen Michaël en Gabriël al
tussen de gekozen engelen staan. En ook Cherubijn
en Serafijn staan al in de rij.
Ja, dat is logisch natuurlijk, want die engelen wonen
al zo lang in de hemel en die weten daarom precies
hoe alles er aan toe gaat.
Die weten zelfs nog te vertellen, dat de engelen
vroeger met blote voeten naar de aarde gingen.
Maar sinds die aarde last heeft gekregen van
vervuiling, vindt Sint Pieter het beter dat de engelen
voortaan schoentjes dragen.
Sint Pieter loopt eens langs de rij van engelen en
begint te tellen. Nog drie engelen heeft hij nodig.
Hij kijkt zoekend rond en kiest dan een nog jonge
engel die Antonio heet en bij Rienke op de zangles
gezeten heeft.
“Heb jij Rienke nog ergens gezien? Ik zie haar
nergens hier in de zaal.” Hij vraagt het aan Antonio
omdat Sint Pieter nu eenmaal zeker weet dat
Antonio Rienke heel goed kent.
“Jawel, Rienke zit ginder in het hoekje, kijk maar.”
En hij wijst naar het stoeltje waar Rienke nog steeds
stilletjes zit te kijken.
Sint Pieter stapt op haar af en pakt haar bij de hand.
“Kom Rienke, jij wilt toch zeker ook wel kerstengel
zijn?” Geschrokken kijkt Rienke naar haar rode
schoentjes en stamelt: “Jjjaaa, maar ik heb alleen
maar rode schoentjes en geen witte of gouden.”
“Och Rienke toch. De mensen op de aarde zullen het
prachtig vinden om een kerstengel te zien met rode
schoentjes. Ze hebben immers ook een kerstman
met een rode muts! Kom, je hebt het verdiend om
als kerstengel naar de aarde te gaan, want je hebt
mij de laatste tijd zo ontzettend goed geholpen. En
daarom mag jij mee met de andere engelen om
beneden op aarde de blijde boodschap te
verkondigen.”
Rienke straalt helemaal en het lijkt wel alsof
daardoor haar prachtige gouden krullen nog mooier
glanzen dan voorheen.

Schoolnieuws St. Jan Baptist

Laat komen
Wij hebben als school het doel om de schooldag
rustig en gelijktijdig op te starten. Echter merken wij
dat steeds vaker kinderen te laat op school zijn en
de klas binnenkomen. Dit schooljaar gaan we
daarom strenger controleren of kinderen tijdig op
school zijn. De komende weken gebruiken we om te
signaleren en wanneer nodig wordt er telefonisch
contact opgenomen. Op tijd op school betekent 8.30
uur in de klas (de eerste bel gaat om 8.20 uur en de
tweede bel gaat om 8.30 uur).
Alvast bedankt voor uw medewerking!
TSO
In verband met de steeds grotere aantallen
leerlingen hebben we besloten dat alle leerlingen die
gebruik maken van de TSO voortaan lunchen in de
eigen groep onder begeleiding van de leerkracht en
een TSO-ouder. Vanaf half 1 mogen de leerlingen
die klaar zijn naar buiten om te spelen. Dit gebeurt
onder begeleiding van TSO-ouders.

En dan spreidt Rienke haar vleugels uit en samen
met de andere engelen daalt ze af naar de aarde. In
haar handen heeft zij een zilveren lint met de tekst
van ‘Gloria in Excelsis’.
En dankzij haar rode schoentjes zien nog meer
mensen de kerstengel, die de blijde boodschap van
“Vrede voor alle mensen van goede wil” brengt.
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Nieuwjaarsconcert St. Cecilia

Nieuwjaarsconcert in Slavische Sferen
op zaterdag 7 januari 2017
Harmonie St. Cecilia,
het Veldhovens Kamerkoor en Gipsy Mood
Het nieuwjaarsconcert van Veldhoven is een
cultuurtraditie die in de afgelopen jaren inmiddels
een vaste plek in de programmering van Theater de
Schalm heeft verworven.
In deze bijzondere co-productie van Theater De
Schalm en harmonie St. Cecilia, kunt u op zaterdag
7 januari 2017 luisteren en kijken naar een
gevarieerd programma van Oost-Europese volks- en
zigeunermuziek tot Russische werken.
Harmonie St. Cecilia Oerle, het Veldhovens
Kamerkoor en Gipsy Mood zullen u onderdompelen
in ‘Slavische Sferen’. Hierbij zal ook een aantal
solisten “acte de presence” geven.
Het nieuwjaarsconcert is voor iedereen een
uitstekende gelegenheid om, vóór en na het
programma, familie, (muziek)vrienden en (muziek)
kennissen te ontmoeten, een gelukkig 2017 te
wensen en om samen met u in stijl het nieuwe jaar
tegemoet te treden!
Het concert begint om 20.15 uur.
Kaarten voor dit fantastische evenement kunt u
bestellen via www.deschalm.com of te verkrijgen bij
de theaterkassa.
Wij zien u graag in De Schalm op 7 januari 2017.

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761
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Openingstijden Rabobank Oerle

Afgelopen jaar heeft de Rabobank de openingstijden
van het kantoor in Oerle gewijzigd. Omdat de
nieuwe openingstijden niet bij alle klanten bekend
zijn, willen we u hierover nog een keer informeren.
Dit zijn de openingstijden van kantoor
Zandoerleseweg:
Maandag:
12.00 – 17.00
Dinsdag:
alleen geopend voor afspraken
Woensdag:
09.30 – 17.00
Donderdag:
alleen geopend voor afspraken
Vrijdag:
09.30 – 18.00
Klanten die op dinsdag of donderdag willen binnen
lopen met vragen over hun dagelijkse bankzaken
zijn van harte welkom op kantoor De Meent in het
Citycentrum te Veldhoven. Geld opnemen kan zowel
in Oerle als in Wintelre 24 uur per dag. Daarnaast
kunnen veel bankzaken zelf geregeld worden via
rabobank.nl/klantenservice, via Rabo
Internetbankieren, met de Rabo Bankieren App, per
mail of telefonisch.

Oersmakelijk

Het recept komt deze keer van Jeanine Kox.

Tagliatelle met kip&spinazie

Ingrediënten (voor 4 personen)
- 350gr tagliatelle
- 450 gr diepvries spinazie (grof gehakt en ontdooid)
- Klein potje groene pesto of verse
- 1 ui grof gesnipperd
- 500 gr kipfiletblokjes
- geroosterde pijnboompitjes naar eigen smaak
- kipkruiden naar eigen smaak
- 1 a 2 tenen knoflook
Bereidingswijze
1. Kip kruiden met de kipkruiden.
2. Kip aanbraden, ui en knoflook erbij en even
meebakken.
3. Dan de pesto en spinazie erdoor roeren.
4. Intussen de tagliatelle koken met zout of
bouillonblokje.
5. Als alles klaar is kun je het door elkaar roeren.
6. Even goed doorwarmen.

Bij het serveren de geroosterde pijnboompitjes
erover heen strooien.
Lekker met een salade.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik weet dat
Mark en Stan dit altijd lekker vinden. Stan is geen
snelle eter, maar dit heeft hij altijd zo op. Het is
lekker, gezond en heel snel klaar. Daarom wil ik dit
recept met jullie delen.

Ik wil de pollepel doorgeven aan
Marjan Gepkens.
Ik heb Marjan leren kennen bij Van
Doormalen (AH). We hebben nog steeds
leuk contact. Sinds wij in Oerle wonen
lopen we ook wel eens bij elkaar
binnen. We koken ongeveer 2x per
jaar voor elkaar. Dat is altijd gezellig
en lekker.
EET SMAKELIJK!

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
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Crypto Oers, puzzel 36

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 !
U moet de volledige oplossing insturen
De oplossing van Crypto 35 was:
1. SeVerinus
2. WasstrAat
3. ScherpeNering
4. ADrie
5. MantelzorgErs
6. DorpsveReniging
7. Wil
8. OersE Hoop
9. VekEmans
10. AmfoRa
11. Next Door
12. BIOvEiling
13. VolmaN
Familienaam: Van der Weerden
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Maria de Kort,
Janus van Lieshout, Henriette Segers en
Annie Stemerdink

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Bijzonder, bloemen bij de pomp?
Vanzelfsprekend! (9)
Krijgen we met die bake-off een Engelse Kerst?
(9)
Deze inbrekers noemen wij in de Oerse taal
brandnetels (7)
Bij een palindroom van een straat op de Berkt
hoor je egaliseren (4)
De opvolger van Gidi klinkt als een
georganiseerd evenement met verschillende
wedstrijden (7)
Is deze straat in Oerle Zuid genoemd naar Garry
uit de Clementinalaan? (6)
De Zonnebloem bedankt mevrouw Knusbie
anders voor haar vele werk (7)
Een asielzoeker die zijn toestand niet af wil
geven? (12)
Succes!

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft T 040 206 83 25
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl

14

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

Vakantieprogramma 2017

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

Aankondiging
Vakantieprogramma 2017

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

Heel wat mensen zullen al gaan denken aan de
planning van de zomervakantie en zoals jullie
gewend zijn vindt het Vakantieprogramma altijd
plaats in de laatste 2 weken van de schoolvakantie.
In 2017 willen we een keer proberen om hetzelfde
programma in 1 week te laten plaatsvinden: de
laatste week van de schoolvakantie: van zaterdag
19-08-2017 tot en met vrijdag 25-08-2017.
We proberen hiermee tegemoet te komen aan
gezinnen die gedurende de zomervakantie maar
beperkt vrij kunnen zijn en toch hun kinderen willen
laten deelnemen aan het volledige
vakantieprogramma. Ook denken we dat het
makkelijker zal zijn om aan de benodigde
vrijwilligers te komen.
We zullen goed blijven kijken of het programma niet
te zwaar wordt en ervoor zorgen dat er voor de
kinderen nog voldoende rust zal zijn.
Het Vakantieprogramma 2017 loopt dus van
zaterdag 19-08-2017 tot en met vrijdag
25-08-2017. In deze week zullen de volgende
bekende onderdelen aan bod komen:
- Olympische dag
- Bobbejaanland
- Bivak Oerle
- Bivak Valkenswaard
- Afsluitdag
We denken nog na over andere verrassende
activiteiten.

Het definitieve programma (inclusief dagen en
tijdstippen) zal eind april 2017 worden bekend
gemaakt.
We zijn nog hard aan het werk aan onze website en
we verwachten dat jullie vanaf 1-2-2017 kunnen
inschrijven. De inschrijving eindigt, anders dan
andere jaren, op 30-06-2017. Hierna kan er nog
worden afgemeld maar dan zijn de belangrijkste
kosten door ons als organisatie al gemaakt en we
zijn genoodzaakt die dan door te belasten.
Ook werken we aan een verbeterde manier om in te
inschrijving. Tevens proberen we duidelijk te
communicatie met onze vrijwilligers, ouders en
tieners. Hoe we dit vorm gaan geven maken we
bekend voor de zomervakantie als de inschrijvingen
definitief zijn.
De kosten van het vakantieprogramma zullen in
2017 ongeveer gelijk zijn aan voorgaande jaren. De
definitieve kosten zullen met het definitieve
programma op 30-04-2017 bekend worden
gemaakt.
We verwachten dat dit programma beter zal
aansluiten en net als alle andere jaren gaan we er
vanuit dat de kinderen er ontzettend veel plezier aan
zullen beleven.
Mochten jullie vragen hebben neem dan contact met
ons op.
Het Vakantieprogramma Oerle
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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:

Ook worden de
binnen- en
buitenkant van het
restaurant op dit
moment opgeknapt.
We zijn zeker nog
niet klaar, maar we
werken hard verder
om ons Boscafé op
deze prachtige locatie tot een succes te maken.
Activiteiten
Boscafé Molenvelden heeft een gezellig (bruin)café
met een keur aan speciaalbieren die erg in trek zijn.
En we beschikken over een heerlijk ruim restaurant:
daar is natuurlijk de vertrouwde pannenkoek te
bestellen, maar onze vernieuwde kaart biedt ook
méér dan voldoende keus voor wie liever wat anders
eet.
Zo staan er bijvoorbeeld een heerlijke pasta gamba,
een verse vegetarische quiche en een prachtige
malse Hollandse biefstuk op het menu. Maar onze
klapper is toch wel het Oers beenhammetje - die
kunnen we iedereen aanbevelen!
Daarnaast beschikken we over twee mooie
zwembaden en een leuke feestruimte waar de
gezelligste feestjes kunnen worden georganiseerd.
Zelf organiseren wij het hele jaar door activiteiten
voor jong en oud zoals een Kienavond of een
spetterende Nieuwjaarsparty.

Geschiedenis
Op vakantiepark de Molenvelden ontstond na de
start in 1990, behoefte aan een plek waar de gasten
van het park elkaar konden ontmoeten en wat
konden eten en drinken. De toenmalige eigenaar
besloot toen een café met een aangrenzende
feestzaal te bouwen. Door de jaren heen is er ook
een mooi terras gemaakt, een fijne grote speeltuin
geplaatst en ook een midgetgolfbaan met 18 holes
aangebracht.
Wij - John en Inge Bakker - zijn 1 juni jl. vol energie
in dit (horeca)bedrijf gestapt. Na het eerste
zomerseizoen wat te hebben afgetast, weten we nu
wat we willen met het Boscafé. Aan de hand
daarvan zijn al een aantal veranderingen
doorgevoerd. Zo zijn de namen Gasterij Molenvelden
en Pannenkoekenrestaurant De Beer vervangen door
onze nieuwe naam Boscafé Molenvelden.
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No-nonsens
Samen met onze 8 medewerkers werken we keihard
om van Boscafé Molenvelden een no-nonsens bedrijf
te maken waar iedereen, mét of zónder kinderen,
het naar de zin heeft. En, gezien de mooie locatie
aan de bosrand, zijn ook honden van harte welkom
in het Boscafé.

Tot slot
Wij bieden op 26 december vanaf 14.00 uur een
3-gangen kerstbuffet aan. Voor volwassenen zijn de
kosten € 29,95 en kinderen tot 14 jaar betalen
€ 14,95. Voor de kinderen hebben we die middag
een leuk programma met o.a. koekjes bakken, een
speurtocht en een bezoek van Bo de Beer. Wij
hopen u binnenkort te mogen begroeten in ons
nieuwe bedrijf!

(Advertentie)
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Het interview

“Kachel moet branden en
bierkraan moet lopen”
Vijftig tot zestig uur per week was hij in touw
voor Dorpscentrum d’Ouw School. En dat
grotendeels op vrijwillige basis. Na 21 jaar
vindt Gidi van Riet, voorzitter van de Stichting
Dorpscentrum d’Ouw School het welletjes.
Onlangs gaf hij de voorzittershamer over aan
Erik Tournoy.
Door Ad Adriaans
Het huidige dorpscentrum is gebouwd in de periode
1912-1914. Tot 1958 deed het gebouw dienst als
jongensschool. Het pand was vroeger eigendom van
het kerkdorp Oerle en hoorde oorspronkelijk bij de
kerk. 55 jaar geleden is het toenmalige
gemeenschapshuis voor een bedrag van fl. 24.000,aangekocht door de inwoners van Oerle. Het was de
bedoeling dat alle verenigingen in Oerle gebruik
konden maken van het gemeenschapshuis.

Dorpscentrum d’Ouw School aan de Oude Kerkstraat 18 in
Oerle.

Op 8 juni 1961 is de Stichting Dorpscentrum Oerle
opgericht. In 1994 trad Gidi toe tot het bestuur. “Ik
werd gevraagd door Bart Donkers die toen nog in
het bestuur zat. Nadat ik er even over nagedacht
had, besloot ik om een paar maanden mee te
draaien. Dat beviel me goed en ik ben
aangebleven.”
Verbouwing
Het gebouw aan de Oude Kerkstraat onderging toen
net een grootscheepse verbouwing die bijna tot een
faillissement leidde. Een jaar later nam Gidi het
voorzitterschap op zich. “De vorige voorzitter hield
er mee op. Ik besloot het voor een periode van een
jaar te proberen. Dat zijn er uiteindelijk 21
geworden.” Het was een roerige tijd toen Gidi in het
bestuur kwam. “De gymzaal, het jeugdhuis en
toiletgroepen waren al klaar. De bovenverdieping
moest nog gedaan worden. Dat was toen nog een
open zolder. We hebben eerst met de hand en
emmers een centimeters dikke laag stro,
duivenpoep en pannengruis moeten verwijderen”,
herinnert Gidi zich nog. Toen alles klaar was, was
het motto: de kachel moet branden en de bierkraan
moet lopen.
Thuisbasis
Een groot deel van het Oerlese verenigingsleven
heeft het dorpscentrum als thuisbasis zoals
harmonie St. Cecilia, de KBO, Dorpsvereniging
Oerle, de Koers van Oers, Chant’Oers, VKS en de
KVO. Maar ook Severinus is tegenwoordig een grote
klant. Gidi: “Daar zijn we heel blij mee. Ze zitten
hier regelmatig voor vergaderingen en cursussen.”
Ook de wijkzuster is er thuis en sinds enkele jaren
heeft fysiotherapie Heikant er een dependance.
Sinds kort huisvest het dorpscentrum ook een
biljartclub. Het gebruik van de biljarttafel is
sindsdien verdubbeld. Het dorpscentrum draait op
één vaste betaalde kracht en zo’n twintig
vrijwilligers die er op oproepbasis werken. Overdag
is het op woensdag het drukst. De drukste avonden
zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
Vergunning
Waaraan bewaart de oud-voorzitter de leukste
herinnering? “Het opbouwen van een toen bijna
failliete club tot wat het nu is. Een dorpscentrum dat
zichzelf kan bedruipen en zich zonder subsidie
staande weet te houden.”
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Enkele jaren geleden zou hij dat niet hebben
gezegd. Wederom stond het voortbestaan op de
tocht toen de uitspanning de volledige vergunning
dreigde kwijt te raken. “De strijd om de vergunning
was een enorme uitdaging. Het overleg met de
gemeente hierover had veel voeten in de aarde.
Wijlen onze secretaris en mijn rechterhand André
van den Bogaard heeft daar toen heel veel in
betekend. In overleg met B en W, afvaardigingen
van een aantal verenigingen en de lokale horeca
kregen we een uitzonderingspositie. Koffietafels en
jubilea mogen we nu hier weer doen.”
Vrijwilliger
In maart 2017 wilde Gidi stoppen met zijn
bestuursfunctie tenzij zich eerder een opvolger zou
aandienen. En die kwam! Erik Tournoy bood aan om
de voorzittershamer over te nemen en heeft het
eerste pilsje inmiddels al getapt. Maar Gidi gaat niet
verloren voor het dorpscentrum. “Ik stop als
voorzitter en bestuurslid. Ik blijf als vrijwilliger
meedraaien en ga me bezighouden met het kleine
onderhoud en bijvoorbeeld de boodschappen doen.
Verder draai ik bardienst als de harmonie en de
biljartclub hier zijn. Ze kunnen me altijd bellen.”

Gidi van Riet (links) en Erik Tournoy achter de bar in
Dorpscentrum d’Ouw School.

Kansen
Twee jaar geleden trad Erik toe tot het bestuur om
de taak van penningmeester op zich te nemen. Hij is
blij dat Gidi nog als vrijwilliger actief blijft. “Gidi
deed en wist hier alles. We gaan er nu met zijn allen
de schouders onder zetten.” Wat ziet hij als zijn
belangrijkste taak? “Minimaal het in stand houden
van de functie die het nu heeft. Heel Oerle komt
hier. Er is een serieuze noodzaak om het
dorpscentrum te behouden.” De nieuwe voorzitter
ziet bedreigingen maar zeker ook kansen. “We zien
het verenigingsleven wat afnemen. Dat betekent
minder noodzaak om bij elkaar te komen en minder
consumpties. De horeca levert 50% van de
inkomstenstroom van het dorpscentrum. Dankzij de
horecavergunning staat het nu goed. Gezien de vele
nieuwbouw hier zie ik genoeg kansen om het
voortbestaan te garanderen.”
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Kerststal in Zandoerle

Kerstverhalenwandeling
Inschrijven voor
kerstverhalenwandelingen

Zandoerle en de Traditionele Kerststal
Op het gemènt in Zandoerle is door leden van
buurtvereniging Zandoerle wederom een
schitterende traditionele met riet gedekte kerststal
geplaatst. Bij deze kerststal wordt gebruik gemaakt
van levende dieren.
De openingstijden zijn dagelijks van 09.00 uur t/m
21.00 uur. De kerststal is te bezichtigen van
11 december tot 6 jan. 2017.
Maak eens een wandeling naar Zandoerle en steek
een kaarsje aan bij het kribje.
We hopen dat het weer de sfeer versterkt.

Ze komen uit alle windstreken. De verhalen die
onderdeel uitmaken van de
kerstverhalenwandelingen in Veldhoven. Ze gaan
bijvoorbeeld over een kerstkindje, een kerstengel en
de viering van Eerste Kerstdag in de winter van
1949.
Zoals voorgaande jaren worden ze uit het blote
hoofd verteld door Lisette Oosterbosch en Judith
Gerritsen, twee zeer ervaren beoefenaars van de
oude vertelkunst, die elkaar kennen van Vertelclub
Veldhoven. Dat doet het tweetal op zondag
18 december, woensdag 21 december en vrijdag
23 december, steeds vanaf 18.45 uur.
Dan begint een korte wandeltocht door d’Ekker,
geschikt voor iedereen vanaf negen jaar. Wat de
Veldhovense kerstverhalenwandelingen geschikt
maakt voor gezinnen en families, maar ook voor
vrienden, buurtgenoten, collega’s en leden van
verenigingen. Zij kunnen zich tot 12 december
aanmelden via de agenda op www.verhaalderij.nl of
door te bellen naar 06-28083318. Deelname kost
10 euro per persoon en bij veertig inschrijvingen is
een tocht vol. Elke wandeling duurt naar
verwachting zo’n anderhalf uur tot circa 20.15 uur.

Lisette Oosterbosch (l) en Judith Gerritsen lopen
volgende maand drie kerstverhalenwandelingen in
Veldhoven.
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Rabo Verenigingsprijs 2016

Het is een maatschappelijke tendens dat het
steeds moeilijker wordt om aan vrijwilligers te
komen. Toch zetten verenigingen, stichtingen
en organisaties ondanks dit tekort nog steeds
veel verenigingsactiviteiten op.
Om onze blijk van waardering te uiten heeft
Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de
Rabobank Verenigingsprijs in het leven
geroepen.
De prijzen
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of
comité die zich bijzonder heeft ingezet voor de
lokale samenleving. Er is een 1e prijs van € 750,voor Oerle en een 1e prijs van € 750,- voor
Wintelre. Aanvullend hierop wordt in beide
gemeenschappen een 2e en 3e prijs toegekend van
respectievelijk € 400,- en € 200,-.
Nominaties
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden of derden
kunnen een vereniging, stichting of comité
aandragen om in aanmerking te komen voor deze
prijs. De beoordeling van de nominaties berust bij
een door het bestuur van de toenmalige Rabobank
Oerle-Wintelre benoemde autonome jury, die
vervolgens de directie van de Rabobank zal
adviseren.
Voor Oerle is dat de DorpsVereniging Oerle.

vereniging, stichting of comité zich bijzonder heeft
ingezet voor de Oerse gemeenschap, wordt van
harte uitgenodigd het afgedrukte
aanmeldingsformulier op de pagina hiernaast in te
vullen.
Op www.oerle.info vindt u het formulier digitaal.
U kunt het afdrukken en het ingevulde formulier
deponeren in de brievenbus van de Koers van Oers
bij Dorpscentrum d'Ouw School.
De inschrijving staat open tot 31 december
2016.
U bepaalt samen de winnaar
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen,
stichtingen of comités nomineren voor de Rabobank
Verenigingsprijs. De drie genomineerden worden
bekend gemaakt tijdens het Tiroler Winterfest van
Boergondisch Oers op zaterdagavond 14 januari
2017 in Dorpscentrum d’Ouw School. Vervolgens
gaat u, als inwoner zelf beslissen welke vereniging,
stichting of comité de prijs in ontvangst mag nemen.
U wordt van harte uitgenodigd om op
zaterdagavond 14 januari 2017 naar
d’Ouw School te komen op het Tiroler Winterfest.
Daar ontvangt u een stembiljet en bepaalt u de
winnaar.
Let op! Alle inwoners van Oerle kunnen dus
een stichting, vereniging of comité nomineren
met behulp van bijgaand nominatieformulier.

Indien een van de juryleden op een of andere wijze
betrokken is bij een voorgedragen stichting,
vereniging of comité zal deze persoon bij de
beoordeling van het betreffende project de grootst
mogelijke terughoudendheid betrachten.
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn:
De stichting, vereniging of comité is in het
werkgebied van de bank gevestigd.

•
•
•
•

•

De stichting, vereniging of comité heeft zich
bijzonder ingezet voor de leefbaarheid van de
lokale samenleving
De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd
door vrijwilligers.
Er mag geen sprake zijn van commerciële
doeleinden.
De stichting, vereniging of comité houdt een
rekening aan bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven
of wordt klant bij Rabobank EindhovenVeldhoven.
Geen aanvragen van politieke partijen.

Aanmeldformulier
Iedereen die het verenigingsleven in Oerle een warm
hart toedraagt en van mening is dat een bepaalde
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Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs 2016

Nominatieformulier Rabobank Verenigingsprijs.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
(optioneel)

Ik wens de navolgende vereniging te nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs 2016:

Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor
de Oerse gemeenschap, omdat:

Inleveradressen:
Formulier staat ook op www.oerle.info
Na afdrukken kunt u het ingevulde formulier deponeren in onderstaande brievenbus.
Inleveradressen:
Brievenbus:
Koers van Oers bij Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC
(Inleveren vóór 31 december 2016)
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Nominatieformulier Oerlenaar van het jaar
Nominatieformulier
Oerlenaar van het jaar

Daar het bestuur van Dorpsvereniging Oerle niet alle inwoners van Oerle kent, die in de afgelopen jaren op
vrijwilligersgebied van betekenis zijn geweest voor de Oerse gemeenschap, heeft zij gemeend alle inwoners
van Oerle, ouder dan 12 jaar in de gelegenheid te moeten stellen iemand naar voren te brengen.
Deze nominatie dient vergezeld te gaan van naam en adres van de aangever en van de genomineerde.
Daarnaast natuurlijk een uitgebreide omschrijving van zijn of haar activiteiten en de argumentatie waarom zij
of hij daarvoor in aanmerking zou komen.
Uit deze aanmeldingen en mogelijke eigen kandidaten kiest het bestuur van DorpsVereniging Oerle
“De Oerlenaar van het jaar 2016”. Dit wordt bekend gemaakt op 14 januari 2017 tijdens het
Tiroler Winterfest van Boergondisch Oers, waar ook de Rabobank Verenigingsprijs 2016 wordt uitgereikt.
Deze aanmeldingen kunnen in een gesloten envelop afgeleverd worden bij de secretaris van
Dorpsvereniging Oerle, Nieuwe Kerkstraat 24 te Oerle vóór 31 december 2016.
Naam aangever:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
(optioneel)
Ik nomineer als Oerlenaar van het jaar 2016:

Uitgebreide omschrijving van zijn/haar activiteiten en argumentatie waarom hij/zij in aanmerking komt. :

Formulier staat ook op www.oerle.info
Inleveradres:
Secretaris van Dorpsvereniging Oerle, Nieuwe Kerkstraat 24 te Oerle
(Inleveren vóór 31 december 2016)
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Crypto winnaar

Alweer 7e uitreiking prijs Crypto Oers
Na ruim 3 jaar puzzelen hebben we alweer de
7e prijswinnaar uit alle goede inzenders
geloot: Corné Kelders van harte gefeliciteerd!
Zaterdagochtend 3 december jl. heeft de redactie
van de Koers een blij verraste Corné Kelders een
heerlijke fles Oerse Hoop overhandigd. De afgelopen
5 Crypto’s is van iedere juiste oplossing de naam
van de inzender in ‘de hoge hoed’ gestopt. En is
Corné’s naam eruit getrokken als winnaar van de 7e
prijs van Crypto Oers. Corné, geniet van de prijs en
blijf vooral goede oplossingen insturen!

Corné Kelders blij verrast met de prijs.
Voor iedereen die nog nooit de Crypto Oers heeft
opgelost: ga het vooral eens proberen! Overleg met
je buurman, -vrouw, wandelvriendin en/of
tennismaat en laat die hersens kraken. Wie weet
ben jij dan de volgende die een leuke waardebon of
product ontvangt van één van de Oerse
ondernemers.
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Poster Tiroler Winterfest

Een PIETJE verliefd...
Sinterklaasfeest 13 november!
Al vroeg in de middag gingen de pieten op pad om
iedereen in Oerle klaar te maken voor het gezellige
feestje! Op verschillende plekken werd er gezwaaid
voor de ramen!
Om half 2 kwamen de eerste kinderen met hun
ouders naar d’Ouw School waar de gezellige middag
kon gaan beginnen!
Er liep daar een pietje erg vreemd te doen. Wat
bleek, hij was verliefd op Piet Lian.
En hij wilde haar iets vragen.
Wauw! Er zou een huwelijk komen! Sinterklaas werd
gebeld... en alles voor de trouwerij werd geregeld!
Sinterklaas kwam aan in het mooie Oerle en
beantwoordde de vele vragen van de kinderen.
Pieten Kees en Lian waren ondertussen mooi
gemaakt voor het huwelijk... Iedereen was er klaar
voor en Sinterklaas heeft ze keurig getrouwd! Wat
een feest!
Daarna mocht iedereen die het wilde op schoot bij
de Sint en een kadootje grabbelen.
Als comité willen wij iedereen die deze middag tot
iets moois heeft gemaakt hartelijk bedanken.
Voor foto's kijk op Oerle.info!
Groeten het Sinterklaas comité!

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

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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Column Wil Verbaant
H2O
Van de drie
aggregatietoestanden van
water heb ik nog het meest
op met lucht.
Ja gewoon lucht. Die kun je vrij en zonder
gevaarlijke bijwerkingen, warm of koud, ongemerkt
tot je nemen. Tenzij je natuurlijk in hartje Shanghai,
Tokio of voor mijn part in New-York woont.
Want daar heeft gewoon lucht zelfs
bijverschijnselen. Maar net als met rubber korreltjes
merk je dat pas misschien op latere leeftijd.
H2O in de vorm van hard ijs, daar heb ik weer niet
veel sympathie voor. Het is dan altijd winter, nat,
koud en donker. Ook van op TV schaatsen kijken
word ik niet warm of koud…. Zelf schaatsen: dito. Ik
kan me nog wel herinneren dat er vroeger, schuin
tegenover ons huis een H2O-plasje lag dat in de
winter bevroor. De mensen die daar toen naast
woonden, hadden dat grote gat met de schop en
kruiwagen gegraven om hun erf enigszins op te
hogen.
In mijn herinnering was deze man daar zijn hele
leven met dat grondverzet bezig geweest. Totdat hij
en zijn gezin ten behoeve van een weg c.q. stichting
van het erf vandaan moesten. Ik heb hem daarna
nooit meer gezien. Misschien zijn ze daardoor wel
“in de brand uit de brand” gekomen, want mijn
indruk was dat ze geen nagels hadden om hun kont
te…… juist. (Wij trouwens ook niet, het was ergens
kort na de 2e wereldoorlog.)
Een aantal mensen uit de buurt gebruikte het H2Oplasje om ’s winters te schaatsen. Dat wilde ik ook
wel. Maar ik had geen schaatsen; of toch wel. Het
waren ergens op onze schelft gevonden
vooroorlogse (’14-‘18) houten gevalletjes met de
meutel erin, die je met een paar riempjes onder je
schoenen moest gespen. Dat lukte nog wel, ondanks
stijve half bevroren vingers, maar als je ging

schaatsen leek het wel of ze nog moesten worden
uitgelijnd zoals een auto. Het spoorde voor geen
meter, soms stuurde één schaats naar links en de
andere naar rechts en ze bleven ook niet goed op
hun plaats onder je zolen. Grove ellendige dingen
waren het. Je zou er zo mee kunnen verongelukken.
Zeker voor beginnende schaatsers was het
rampzalig lesmateriaal.
Maar later kwam het betere werk. Er kwamen
“kunstschaatsen” in ons leven: daar zat een schoen
aan vast en die hoefde je nooit meer uit te lijnen.
Maar ja, die schaatsen kostten een vermogen en dat
hadden wij niet. Totdat ik de kans van mijn leven
kreeg: er werd door een goede vriend van mij bij
zijn broer een paar van die dure schaatsen geleend.
Hij heeft er wel nog wat ruzie voor moeten maken,
maar hij bracht ze wel voor me mee. Hier herken je
de echte vrienden en hun broers, nietwaar?
Ergo: ik kon met echte schaatsen gaan oefenen,
helemaal naar het “Ouw-Meer”. Echter na -tig keer
gevallen en weer opgestaan te zijn, stond ik de
laatste keer niet meer op. Helse pijnen voelde ik in
mijn enkel. Daar lag ik en bleef ik liggen….
Veel mensen kwamen als ramptoeristen om mij
heen staan met zorgelijke blikken en gemiddeld
75 kilo aan gewicht per persoon. Dus ter plaatse
begon het harde H2O krakende geluiden te maken
en kreeg ik het midden in de winter, liggend op koud
en nat ijs, een gevoel zoals vrouwen plachten te
krijgen in hun overgang: opvliegers heet dat geloof
ik, het was in ieder geval een benauwde en
paniekerige ervaring.
Ik sommeerde het volk dus ook paniekerig als een
soort ME-er te verspreiden teneinde het gewicht
rondom mijn ligplaats te verdelen. Als het harde
H2O zou breken kon ik geen kant op, alleen naar
beneden het ijskoude H20 in….
Zie hier mijn negatieve ervaring met de
aggregatietoestand ijs. Het gebeurde op
15 december en na in het ziekenhuis de diagnose
“dubbele breuk van de enkel (…)” gesteld en het
gips gemonteerd te hebben, zei de arts: “Kom 2
maart maar terug”. Dus als toenmalige bouwvakker
kwam dat dan wel weer goed uit.
Dan heb je natuurlijk als element H2O het vloeibare
water zelf. Toen onze kinderen oud genoeg waren,
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hebben we ze goed laten leren zwemmen zodat
wanneer ik in het water zou vallen zij er mij uit
zouden kunnen redden. Waarom is dat zo gekomen?
Welnu hiervoor ga ik terug naar de 5e klas van de
lagere school aan de Zandoerseweg.
Elke week stopte daar op maandag een rammelende
en stinkende bus waarvan ik alleen al door de
stinkende uitlaatgassen ziek, zwak en misselijk
werd. En als ik instapte, rook ik al de
misselijkmakende geur van kinderen uit half
Veldhoven die met hun naar chloor stinkende kleren
en haren voor ons in de bus hadden gezeten.
Daarbij was ik ook nog wagen-(bus-)ziek.
Aangekomen in het Sportfondsenbad ergens in
Eindhoven werd die geur al bij de voordeur nog een
paar niveaus erger. Op dat moment was mijn
maandag al naar de kl… Kotsmisselijk ging ik me
dan omkleden om te H2O te gaan.
Vanaf mijn geboorte tot mijn 10e jaar had ik nog
amper een zwembad gezien, laat staan
gezwommen. Ik had veel schrik van H2O in de
vloeibare gedaante en zeker als dat nog “verrijkt”
was met chloor. Het pesten (in dit geval in het
zwembad ) gebeurde toen ook al (jaren 50-60) maar
“het Onderwijs” had daarvoor zoals nu geen
protocol. Ja, of het moest het protocol zijn dat de
meester er sadistisch nog aan meedeed ook.
Kortom: mijn plezier in H2O vloeibaar was helemaal
naar de kl….

Reünie
27 november werd in d'Ouw School een reünie
gehouden door vroegere klasgenoten van de lagere
school van Oerle van de leerjaren 1962 t/m 1968.
Destijds heette de school: onze Lieve Vrouw van
Lourdesschool en was alleen voor meisjes bestemd.
Toen wij de lagere school verlieten werd de school
gemengd en kreeg het de huidige naam St. Jan
Baptist.
Helaas zijn er geen leerkrachten of nonnen meer in
leven dus was het een samenzijn met alleen de oudleerlingen. Er werd al meteen druk gekletst en
herinneringen opgehaald m.b.v. oude foto's,
poëziealbums en nog wat ander docu-materiaal uit
die tijd. Al met al een geslaagd terugzien wat
natuurlijk moest eindigen met een groepsfoto.

Rondom mijn 30e heb ik toch nog maar (letterlijk)
de sprong in het diepe gemaakt. Onder andere om
eerder genoemde reden. En verrekt als het niet
waar is: ik zag daar weer leeftijd-/klasgenoten
hetzelfde doen (??!!)
H2O: Alleen lucht graag.
Groeten
Wil

Staand van links naar rechts:
Corrie v Riet-Hendriks, Els Houtsma-Smolders,
Els Kox-Moeskops, Marianne v Dalen-Verspeek,
Liesja vd Velden, Thea Snelders-vd Vondervoort,
Bep v Roosmalen, Kaat Bullens-Luijkx,
Marjolein Houtsma-Smolders, Ine Loijen-v Boekel,
Sjaan Martina v Roy, Gonnie v Oorschot-de Laat.
Zittend van links naar rechts:
Francien v Erven vd Loo, Corrie v Dorst -Henselmans,
Lucy v Gerwen-Henselmans, Maria Wils-Smolders,
Maria vd Bliek-Smolders, Gerry vd Vondervoort-de Kort.

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)

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998
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Poster Kerst Meemekoar
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Kerst Meemekoar

Muziekbende

muzie k dans theat er

educatie

Eindpresentatie van de muziekbende
KERST MEEMEKOAR 2016 start weer
op de Oerse Hoop
Zaterdag 17 december zal blokhut d’n Bosbender
het podium zijn voor KERST MEEMEKOAR 2016,
het ontmoetingsmoment vóór de Kerstdagen voor
iedereen die ons dorp een warm hart toedraagt.
We verzamelen vanaf 17.45 uur bij de Oerse Hoop
waar iedereen een ‘lichtpuntje in donkere dagen’
kan plaatsen. Om 18.00 uur opent de nieuwe
voorzitter van de DorpsVereniging Oerle, Dré
Jonkers, het winterevenement en daarna kan de
wandeling richting d’n Bosbender beginnen. En dit
keer voert de route ons door de bebouwde kom van
Oerle en langs de Severinus over de verharde weg.
Muziek en soep
Tijdens het wandelen zijn er gezellige klanken van
de Harmonie te beluisteren en kunnen deelnemers
een lekker kommetje soep van Buurtvereniging
Zandoerle nuttigen. Zij hebben voor jeugdige
wandelaars ook nog een leuk spel opgesteld. En zo
komt iedereen alvast in de (kerst-) stemming! Dat
moet ook, want bij d’n Bosbender kunnen alle
deelnemers uit volle borst meezingen tijdens de
Sing-in van de Harmonie en met de gezellige songs
van het Kerstzangroepje.
Goede doelen
In d’n Bosbender worden kinderactiviteiten
georganiseerd en er zijn natuurlijk de bekende
hapjes en drankjes te verkrijgen. Bovendien zal
Zorgboerderij d’n Oerse Have weer diverse
kerstproducten van haar cliënten aanbieden. Nieuw
dit jaar is de aanwezigheid Stichting Nieuwe
Levenskracht die na jurering de deelnemende
taarten aan de Christmas Bake-off gaan verkopen.
Ook worden door leerlingen van het Summa College
Eindhoven kaartensets verkocht ten bate van
Serious Request Veldhoven.
Kinderknipkaart
Dus: er is weer véél te doen en vooral heel veel
gezelligheid tijdens KERST MEEMEKOAR. En aan alle
kinderen die een knipkaart hebben ontvangen
zeggen we graag: ‘Neem de knipkaart vooral mee
zodat je die avond de verschillende leuke en lekkere
verrassingen kan gaan halen!’
Tot dan!

Beste leerlingen en ouders van de groepen (3-)4,
We willen graag alle leerlingen die in de klas
Muziekbende-lessen hebben gehad van juf Anneke,
meester Evert of meester Pieter van muziekschool
Art4U, uitnodigen voor een spetterende
eindpresentatie in kerstsfeer in C.C. Koningshof in
Veldhoven. In de prachtige “Brabantzaal” kunnen ze
hun eerste podium-ervaring opdoen voor groot
publiek, begeleid door een groot
muziekschoolorkest. Zo beleven ze hoe geweldig het
is om samen muziek te maken.
Je mag deelnemen aan één van de twee
uitvoeringen (of aan allebei als je heel fanatiek
bent!):
Woensdag 21 december om 18:30 uur of om
19:30 uur
Beide voorstellingen vinden plaats in de Brabantzaal
van C.C. Koningshof in Veldhoven.
Het programma van beide voorstellingen is identiek.
Alle Muziekbende-leerlingen worden op deze avond
een kwartier voor aanvang van de gekozen
voorstelling verwacht bij C.C. Koningshof. Daar
worden ze door hun eigen muziekjuf of meester
opgevangen en begeleid naar hun plaats op het
grote podium. Daar zullen ze de hele voorstelling
meedoen en mee beleven.
Via de link in de e-mail kunt u gratis kaarten
bestellen voor de voorstelling.
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op
dit muzikale kerstconcert! Heel graag tot dan!
Coördinatoren onderwijs Art4U
Meer informatie? E-mail naar
o@art4u-kunsteducatie.nl
Like ons: www.facebook.com/art4u.kunsteducatie
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Vaaggrond exposeert
Kunst met betekenis
In Veldhoven van 25 december tot en met
5 februari 2017
Wij leven in een kantelend tijdperk. De overheid
trekt zich terug. Burgers zijn op elkaar aangewezen.
Onderlinge relaties veranderen. In de dorpskernen
sluiten kernen hun deuren. Bezuinigingen op kunst
en cultuur zijn een gegeven. Over de wijze waarop
mag u in Veldhoven meepraten. De natuur kreunt.
Bomen worden geveld, omdat het goed is voor de
economie. Dat doet pijn, want we hechten
bijzondere waarde aan het behoud van ónze cultuur
en natuur. Alleen in de natuur en onze cultuur ligt
niets vast, omdat wij die immers samen maken, of
afbreken.
Rond de jaarwisseling, om precies te zijn tijdens de
9de editie, exposeert een gedreven
kunstenaarsvolkje opnieuw in Vaaggrond.
Vaaggrond is hét ‘Museum zonder muren’. Daar
spelen kunstenaars, in een midwinterse buitenlucht,
in op de voornoemde thema’s. Allen zijn op zoek
naar nieuwe zingeving in een hedendaags
tijdgewricht. Alles wat nu nog vaag is, trachten zij
vorm te geven via beeld- en vormentaal.
Zo benadrukt Els Börger in haar strijdvaardige werk
Wonder Woman de spanning tussen Madonna’s
maagdelijkheid enerzijds en anderzijds de
maatschappelijke seksualisering van vrouwen. Hiu
Jen Lai beweegt zich in de wereld van verbindingen
tussen moeder en kind. Nóg beter; zij laat die
verbindingen zélf bewegen. En Ralph Posset stelt
met zijn ingreep de vraag aan de orde wat wij met
z’n allen over hebben voor het behoud van onze
natuur. Maar er is meer, veel meer. Vooral ook
omdat eerder gemaakt werk ten prooi valt aan
vergankelijkheid.

kunstvermakelaar langs de kunstwerken. Onderwijl
vertelt hij geïnteresseerde bezoekers verhalen over
de getoonde werken en de beweegredenen van de
kunstenaars. Juist die verhalen maken Vaaggrond
tot een bezienswaardige, luisterrijke en leerzame
plaats. Midden in de natuur, rond de buitenhaard, in
het buitengebied van Veldhoven. Niet voor niets zijn
er bezoekers die rond de jaarwisseling Vaaggrond
een terugkerend betekenisvol plekje hebben
gegeven. Probeer dat ook eens: Trek erop uit, én
bezin!
De midwinter expositie is te bezichtigen van 25
december tot en met 5 januari 2017 aan de Kleine
Vliet 1d, Veldhoven (Oerle). Vaaggrond is open van
11.00 tot 17.00 uur.
Toegang: € 3,50 per persoon.
Gratis
- Dagelijks rondleiding om 11.30 en 15.00 uur,
- Kinderen tot en met 10 jaar,
- WiFi.

Een bezoek aan Vaaggrond is niet alleen kunst
kijken. Bovenal is het een bezinningsplek, omdat
niets vanzelfsprekend is. Dát roept prangende
vragen op. Tweemaal per dag loopt een

Kunstwerk: Trienke Nieweg (2015)
Titel: Stamboom. Materiaal: boomstammen.
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Megan van Dooren, Quinten Geels, Nova de Hoog,
Willem Kemp, Janne van Lieshout, Marieke Mohns,
Bjorn Snelders en Timo Snijders.

Vervolg schoolzwemmen
Nu is het eindelijk gelukt het
afspraakje te regelen en
diegene te interviewen die
alles over schoolzwemmen
weet en dit was wethouder
Mariënne van Dongen.
Oh, en als je niet weet waar ik het over heb,
lees dan maar het stukje uit de vorige koers.
Maar nu terug naar mij verhaal. Op maandag
28 november was het zo ver: Milja, Miranda, Bjorn
en ik vertrokken naar het gemeentehuis waar we
heel vriendelijk werden ontvangen met een warme
chocomel. Dit was al een goed begin.
Vóór het interview heb ik
Mariënne al verteld waar
het interview over zal
gaan.
Naast Mariënne van
Dongen waren ook Linda
Bokhout (Communicatie)
en Roland Hulsbosch
(Sport en Recreatie)
aanwezig. Nadat we een
beetje hebben gekletst
gingen we serieus aan de
slag.

Marieke (links) met de
wethouder Mariënne.

1.

Ik had 6 vragen
voorbereid:

De subsidies voor schoolzwemmen worden in
2017 afgeschaft. Waarom is er dan in 2016 al
geen schoolzwemmen meer?

MvD: De subsidies werden afgebouwd in stappen
om te bezuinigen, we hebben nu een
overgangsjaar.
2.

Klopt het dat de subsidies ook verdwijnen,
omdat het zwembad gaat sluiten in 2018?

MvD: Nee, het heeft niets te maken met de
eventuele sluiting van het zwembad.

3.

Worden de kinderen ook betrokken bij zo’n
beslissing? Misschien vinden ze het wel
belangrijk voor de vitale samenleving om
veilig samen te kunnen zwemmen.

MvD: Nee, maar tijdens de openbare
raadsvergadering was de mogelijkheid dat de
ouders van kinderen inspraak mochten
hebben, maar dit werd weinig gedaan.
4.

Is het niet belangrijk dat kinderen het
zwemmen blijven oefenen?

MvD: Ja, dat klopt. En in het geval dat ouders dit
niet kunnen financieren, krijgen ze via
Stichting Leergeld een passe-partout voor hun
kinderen, zodat ze toch kunnen oefenen.
5.

Is het niet belangrijk voor een goed
leefklimaat om het zwembad te houden? Want
alle kinderen uit Veldhoven kunnen er op de
fiets naartoe.

MvD: De gemeenteraad neemt de beslissing welke
aspecten belangrijk voor een goed leefklimaat
zijn. De 27 gemeenteraadsleden stemmen
hierover.
6.

De verenigingen, die het zwembad nodig
hebben, zorgen ook voor een vitale
samenleving en een goed leefklimaat. Waarom
vindt de raad dit niet?

MvD: De gemeenteraad weet nog niet wat hiermee
gebeurd. Maar het is natuurlijk niet zo
makkelijk zo’n grote club naar een ander
zwembad te verhuizen.
Mijn conclusie is, dat schoolzwemmen afgeschaft is
omdat het voor de gemeenteraad niet belangrijk
genoeg is om subsidie aan te verlenen. Ze gaan wel
kinderen steunen van wie de de ouders niet genoeg
geld hebben om de kinderen te laten zwemmen.
Het was erg leuk dit interview te mogen voeren en
ik bedank diegenen die dit mogelijk gemaakt
hebben. Dit is nu het einde van mijn verslag over
schoolzwemmen. In de volgende koers ga ik me met
iets anders bezighouden, maar dat ga ik nu nog niet
verklappen!
Ik wens alle lezers fijne kerstdagdagen en een
gelukkig nieuw jaar!!
Marieke
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De Amerikaanse verkiezingen

Het is weken lang gegaan over de
presidentsverkiezingen in Amerika. De verkiezingen
waren heel spannend.

Kiesmannen
(door Milja)

Maar hoe is Trump toch gekozen om president te
worden? Doordat de laatste kiesman in Florida voor
Trump stemde en niet voor Clinton, heeft Trump
gewonnen. Clinton was aan het winnen maar toch
verloor ze en dat was jammer voor haar.
Er zijn nu 3 kampen: 1 is voor Trump, 1 is voor
Clinton en 1 vecht tegen allebei.
Trump heeft de volgende beloftes aan zijn land
gezegd als hij won:
1. zo weinig mogelijk overheids regels,
2. er mag pas 1 nieuwe regel ingevoerd worden als
er 2 regels worden afgeschaft,
3. hij wil een lange muur bouwen langs de grens
van Mexico om migranten tegen te houden,
4. en hij wil geen geld investeren tegen de
opwarming van de aarde.

Bij de verkiezingen om het presidentschap van de
USA gaat het om het behalen van zoveel mogelijk
kiesmannen waarbij voor alle staten geldt: ‘the
winner takes all’. Dat betekent dat wie meer dan
de helft van de stemmen behaalt in een staat, àlle
kiesmannen krijgt. In totaal zijn er 538
kiesmannen te verdelen en de presidentskandidaat
met de meeste kiesmannen wint de verkiezingen.
De kleinste staten hebben allemaal 3 kiesmannen,
in grotere staten zoals Californië en New York zijn
meer kiesmannen te behalen. Californië heeft als
grootste staat bijvoorbeeld 55 kiesmannen. De
verkiezingsstrijd concentreert zich altijd op de
grote staten. En op de staten waar zowel de
Democraten als de Republikeinen kunnen winnen.
Het heeft geen zin om als Democraat (Clinton)
campagne te gaan voeren in een staat waarde
meeste mensen Republikeins (Trump) stemmen.

Dit is de handtekening van Donald Trump. Hij is
geboren op 14 juni 1946.

En dit is de handtekening van Hillary Clinton. En zij
is op 26 oktober 1947 geboren.

Groep 7 van basisschool St. Jan Baptist was voor
Clinton.
Janne & Quinten.
Kiesmannenverdeling
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Maak je eigen sneeuwman
Wat heb je nodig:
− Witte wol
− Karton
− Schaar
− Zwart en oranje vilt of
papier
− 2 zwarte knoopjes
− Lijm
− Lint
Stap 1: Knip uit het karton twee gelijke cirkels met
in het midden een gat erin. Leg ze op elkaar en
omwikkel ze lekker dik met de witte wol. Herhaal dit
nog een keer, maar dan met twee kleinere cirkels.

Pepernotentoernooi
Hoi allemaal!
Hier weer een stukje tekst van
mij. Dit keer over het
Pepernotentoernooi op
2 december.
Dat was bij De Korrel. Hier tennis ik. We hebben
heel veel leuke tennisspelletjes gedaan. De pieten
waren er ook. Daar kregen we pepernoten van. Ze
waren heel lekker.

Stap 2: Knip nu de wol precies tussen de twee
kartonnen cirkels in door totdat je helemaal rond
bent. Wikkel daarna een touwtje tussen de twee
cirkels in om de wol heen en knoop ze stevig aan
elkaar vast.
Stap 3: Gebruik de touwtjes waarmee je de
pompons net gemaakt hebt nu om de twee bolletjes
aan elkaar vast te knopen.
Stap 4: Knip uit het zwarte vilt of papier een strook
en voor de onder- en bovenkant van de hoed twee
verschillende maten cirkels. Plak de strook om een
karton heen, vouw het randje wat er overheen
steekt om en plak hier de cirkels op. Als je de
kerstman wilt kunnen ophangen, maak je – voordat
je de bovenkant dichtplakt – een klein gaatje in de
kleine cirkel en steek je hier een lintje doorheen.
Stap 5: Knip uit het zwarte vilt of papier een strook
en voor de onder- en bovenkant van de hoed twee
verschillende maten cirkels. Plak de strook om een
karton heen, vouw het randje wat er overheen
steekt om en plak hier de cirkels op. Als je de
kerstman wilt kunnen ophangen, maak je – voordat
je de bovenkant dichtplakt – een klein gaatje in de
kleine cirkel en steek je hier een lintje doorheen.
Veel knutselplezier!
Bjorn.

We hadden ook mijn lievelings tennisspel gedaan.
Weet je wat dat is? Gevangenisje! Dit spel houdt in
dat je moet slaan. Wanneer de bal in het vak is, dan
heb je het goed gedaan. Is de bal niet in het vak,
dan moet je de bal van de ander proberen te
vangen. Mijn vriendinnen bij tennis zijn Jill, Mandy,
Mirthe, Anne, Jessie, Monica en Anouk.
Tennisles heb ik iedere vrijdag van juf Iris en Mart
helpt altijd. Hij is ook heel goed net als de juf. Ik
speel in Oranje. Soms mag ik ook op zondagochtend
spelen. Dan spelen we wedstrijd, Worldtour. Dat is
heel vroeg opstaan, want we starten om 8.45 uur.
We mogen dan tegen kinderen van andere clubs.
Mijn oma Maria tennist al heel lang. Ze komt vaak
even kijken wanneer ik les heb en in de zomer gaan
we wel eens oefenen. Dat is leuk.
Groetjes,
Nova de Hoog
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Judo
De geschiedenis
Rond 1880 zocht Jigoro Kano de
beste zelfverdedigingsmethode.
Hij bestudeerde verschillende
bestaande gevechtssporten,
waaronder ook het ju jutsu (=
zelfverdediging). Iedere school
had zijn eigen methode. Kano
ontdekte dat de meeste methoden te veel gericht
waren op het volledig uitschakelen van de
tegenstander. Uiteindelijk kwam hij tot zijn eigen
systeem dat hij judo noemde, wat de zachte weg
betekent. Hij koos deze naam om een duidelijk
onderscheid te maken met het harde ju jutsu. Het
hoofddoel van zijn judo was: samenwerken aan een
harmonische ontwikkeling van geest en lichaam. In
1882 stichtte hij het Kodokan Judo Instituut te
Tokio, wat nu nog de standaard is in Japan. Na de
tweede wereldoorlog raakte de sport judo populair,
dankzij het feit dat deze gevechtssport erg geschikt
was voor het leger en de politie. Judo doe je op de
mat (tatami) op een geschikte plaats vaak een zaal
(dojo).

Voor wie is judo?
Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud
en voor zowel meisjes als jongens. Judo is ook een
Olympische wedstrijdsport. Wie kent de Olympische
medaillewinnaars Anton Geesink, Wim Ruska, Mark
Huizinga en Jenny Gal niet. De bekendste judoka in
Veldhoven is Antoon Verblackt.
Op school hebben sommige klassen schooljudo
gehad. Zelf heb ik al een aantal jaar judoles van
Antoon (binnenkort hoop ik mijn groene band te
verdienen). Toen de redactie vroeg wie Antoon zou
willen interviewen heb ik natuurlijk gelijk ja gezegd.

In 1964 was Judo voor het eerst onderdeel van de
Olympische spelen in Tokyo waar Anton Geesink
olympisch kampioen werd. Dit jaar deden bij de
Olympische spelen een record aantal Nederlandse
judoka’s mee maar liefst 11. Helaas maar 1 medaille
een bronzen voor Anicka van Emden. Andere
bekende judoka’s zijn Dennis van de Geest
tegenwoordig veel op TV en bekend als DJ en Mark
Huizinga.
Wat is en betekent judo?
Judo is een verdedigingssport en een
zelfbeheersingssport. Je leert er op de goede manier
vallen en je te concentreren. Je moet je geweldig
goed kunnen concentreren bij de kata’s ofwel vallen
met stijl, maar je moet er ook allerlei bewegingen
voor kunnen doen. Omdat judo zachte weg betekent
is de sport er ook naar gericht, de worpen zijn dus
zo gemaakt dat ‘t bij het vallen niet zo veel pijn doet
en geen blauwe plekken oplevert. Je leert natuurlijk
wel vallen, dit gebeurt wanneer je de grond raakt sla
je eigenlijk op de grond.

Antoon aan het judoën met zijn kleinzoon Sep.

Interview met (An)Toon en kleinzoon Sep
Waarom bent u gaan judoën?
Toon vertelt dat hij eerst op voetbal zat maar dat
niet echt leuk vond. Toen wilde hij gaan kanoën
maar een kano was veel te duur. Hij is toen 2 keer
gaan kijken in Veldhoven bij judo en vond het super
leuk. Hij was toen 15 jaar. En de eerste in Oerle die
ging judoën.
Wanneer heeft u uw zwarte band behaald?
Na wat gereken komen we erop uit dat hij 24/25
jaar was toen hij zijn zwarte band met 4e dan (dan
= graad/klas) behaalde.
Wanneer bent u les gaan geven?
Toen Toon 25 jaar was heeft de
Carnavalsvereniging “De Vilders” Toon
geholpen om in het Gemeenschapshuis
D’Ouw School judoles te geven.
Tegenwoordig geeft Toon 8 uur per
week les bij Shizen Hontai (Japans
voor juiste houding). De lessen worden gegeven op
de Berkt en op de Kempen Campus. En ondertussen
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heeft hij (bijna) heel Veldhoven les gegeven.
Toon zegt pas te stoppen met lesgeven als de
kinderen of hijzelf het niet meer leuk vinden. Ik
hoop dat het nog heel lang duurt voor hij stopt met
lesgeven :)
Geeft u alleen nog maar les of doet u ook nog
partijtjes?
Toon geeft alleen nog maar les, met zijn kunstheup
kan hij geen partij meer doen.
In de les spreekt u weleens Japans. Spreekt u meer
Japans dan judo-Japans?
Toon vertelt dat hij in de volwassenlessen alleen
maar Japans spreekt en soms voor de nieuwe
mensen ook Nederlands hoor. Maar Japans hoort bij
judo.
Alle 3 de kinderen van Toon hebben aan judo
gedaan. Alle 3 zijn gestopt toen ze de bruine band
hadden.

Intocht Sinterklaas
Intocht Sinterklaas in Oerle
13 november was het
spannend in Oerle, want
Sinterklaas kwam aan!
Het was een groot feest in
d’Ouw School. Het was heel
gezellig en heel druk. Er was
een glijbaan en 2 schoorstenen waar de kinderen
lekker in konden springen en glijden.

Tijdens schooljudo heeft Toon ook lesgegeven aan
zijn kleinzoon Sep.
Sep vond jij het niet raar om van je opa les te
krijgen?
Sep vond het niet raar maar eigenlijk wel leuk.
Vind je het raar dat je opa les geeft?
Voor Sep is het gewoon dat opa les geeft.
Ga jij later ook judoën, Sep?
Ja, misschien als ik mijn zwemdiploma’s heb.
Zwaard
Toon heeft mij en Sep het
zwaard laten zien wat hij
kreeg toen hij 25 jaar lid
was van de vereniging. Ik
was zo onder de indruk van
het zwaard dat ik even
vergeten ben voor welke
band of dan het zwaard een
onderdeel is van de
examenstof. Maar ik denk
dat dat bij de volwassenen
is. Elk kind zou aan judo
moeten doen!
Als laatste zegt Toon dat hij
vindt dat elk kind aan judo
zou moeten doen. Het is goed voor de motorische
ontwikkeling en de kinderen leren stoeien op een
sportieve en leuke manier; dat vindt Toon het
leukste aan lesgeven. De 7 punten zoals op het
schooljudo diploma staan, vatten mooi samen wat je
allemaal leert naast de judo worpen.

Daarnaast was er een piet genaamd Kees. Die was
verliefd op een piet genaamd Lian. Piet Kees vroeg
piet Lian ten huwelijk. En piet Lian zei ja. Piet Lian
was erg zenuwachtig. Ze gingen zelfs in d’Ouw
School trouwen!
Het was een groot feest. De kinderen mochten mee
versieren. Er was heel veel versierd bijvoorbeeld:
slingers, ballonnen en een rode loper. De bruid Lian
had bloemen en een sluier aan. Tijdens het trouwen
gaf piet Kees haar een ring. Ze werden getrouwd
door Sinterklaas.
Na de bruiloft was het een groot feest met een
polonaise. We wensen piet Kees en piet Lian nog
een heel lang en gelukkig leven met elkaar. Na
afloop konden alle kinderen Sinterklaas nog een
hand geven. Ze kregen ook nog een cadeautje.
Dit was mijn stuk over Sinterklaas; ik hoop dat jullie
het leuk hebben gevonden.
Doeg,
Megan

Meer foto’s vindt je aan de
binnenkant van de kaft

Kinderen leren: anderen in hun waarde laten
(respect), samenwerken (elkaar altijd helpen),
discipline (luisteren en doen wat nodig is),
beheersing (niet boos worden), weerbaarheid (sterk
staan en volhouden), vertrouwen (op elkaar kunnen
rekenen) en plezier (lachen en veel lol maken).
En ik, ik vind het vooral erg leuk! Dus kom een keer
kijken en wie weet vind je judo net zo leuk als Toon
en ik het vinden.
Tot ziens
Timo
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2016
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
December

Maart
3
7
16
17
24
24 t/m 26

14

VKS: Kerststukjes maken

16

Ophalen groene kliko + PMD-zak

16

19

KBO - Zonnebloem - Nieuwe
Levenskracht: kerstviering in kerk Oerle
Kerst Meemekoar:
1e Oerse Christmas Bake-off
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
Chant Oers: concert met Con Brio uit
Vessem in d'Ouw School
KVB: Kerstviering

21

VKS: Kerstviering

23

Ophalen PMD-zak

24

Kerstavond viering in kerk Oerle

Juni
5
11

24

Ophalen oud papier

24 t/m
8 jan.
25 t/m
5 jan
30

Basisschool St. Jan Baptist: Kerstvakantie

15

17
18
18

K.O.M.: Kunst Om de Molen
Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak

2017
Januari
6
7
10
14

15
19
19 + 20
21
Februari
12
13
14
14
15
19
25 t/m
5 maart

TCO: Activiteitendag
Harmonie: Nieuwjaarsconcert in de
Schalm
SWOVE: DementieCafé de Berkt
Tirolerwinterfest: Uitreiking
Raboverenigingsprijs & verkiezing
Oerlenaar van het jaar
SJO: Snerttocht
KBO: Samen uit eten, 17.30u, De Wok
St. Nieuwe Levenskracht:
Donateursavond, 20.00u in de Schalm
BIO: Nieuwjaarsborrel gehele jeugd
TCO: Dag in de sneeuw (of 19 feb.)
BIO: Valentijnskoeken inpakken
BIO: Valentijnskoeken verkopen
KBO: Samen uit eten,
17.30u, Crème de la Crème
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
TCO: Dag in de sneeuw (of 12 feb.)
Basisschool St. Jan Baptist:
Voorjaarsvakantie

De volgende kopijdatum is

2 januari 2017
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April
2
11
22 t/m
7 mei
Mei
2
18
20
25 t/m 28

16 + 17

TCO: Voorjaarsactiviteit
SWOVE: DementieCafé de Berkt
KBO: Samen uit eten, 17.30u,
Eetcafé de Kers
TCO: Informatieavond braderie
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
BIO: Jeugdkamp
TCO: Braderie
KBO: Samen uit eten, 17.30u, Route 66
Basisschool St. Jan Baptist: Meivakantie

SWOVE: DementieCafé de Berkt
KBO: Samen uit eten, 17.30u, Merlijn
TCO: Verrassingsactiviteit
Basisschool St. Jan Baptist:
Hemelvaartvakantie
2e Pinksterdag: Basisschool vrije dag
OMTT: Jaarlijkse Oerse Motor Toer Tocht
KBO: Samen uit eten,
17.30u, Oude Garage
Boergondisch Oers

Juli
4
7
8+9
14

SWOVE: DementieCafé de Berkt
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
TCO: Tieners-4-Tieners
Basisschool St. Jan Baptist:
Calamiteitendag
15 juli t/m Basisschool St. Jan Baptist:
27 aug.
Zomervakantie
Augustus
18+19+20 TCO: Bivak
19 t/m 25 Vakantieprogramma Oerle
September
2
TCO: Afsluitingsavond
5
SWOVE: DementieCafé de Berkt
30

Jubileumviering Koers van Oers:
voor alle Oerlenaren

Foto impressie Boekenmarkt in d’Ouw School

