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• Dokter Love winnaar 
optocht  

• Oerse Braderie van boven 
bekeken  

• Muziek van eigen bodem 
tijdens Jeugdproms  

• Doe mee met de 
Zwerfvuilactie 2016!  

• We kunnen weer geitjes 
kijken 

• Tijdelijk geen vliegverkeer 

De winnaars van de wisselbeker! 



Foto impressie van Carnavalsoptocht 
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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. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een cd/dvd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

Advertentie tarieven 
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253 33 33 

Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258 44 44 

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

Colofon 

Verschijningsdata 2016 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

3 29-02-2016  11 (16-03-2016) 

4 28-03-2016  15 (13-04-2016) 

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) 
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Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Op zoek naar een oppas? 

Zoek niet verder! 
  
Mijn naam is Gabriella Vosters, ik ben 
18 jaar, woon in Oerle en zoek in de 
avonduren een bijverdienste in de 
vorm van oppassen.  
Ik ben beschikbaar op maandag en donderdag de 
gehele avond en op vrijdagavond vanaf 21:00u.  
In overleg ben ik soms ook op dinsdag- en 
zaterdagavonden beschikbaar.  
  
Ik ben te bereiken via 06 - 31 64 08 29 (whatsapp, 
sms en telefonisch) en via e-mail: 
gabriellavosters@gmail.com  
Uiteraard is een kennismakingsgesprek mogelijk.  
 
Groetjes Gabriella en graag tot ziens! 

Geboorte en overlijden 

Uitbreiding dienstverlening op 
Oerle.info 
 
Naar aanleiding van enkele reacties uit ons dorp 
gaat de informatieve website www.oerle.info  
starten met het plaatsen van geboorte- en 
overlijdensberichten. 
 
Soms ontgaat het je door omstandigheden dat een 
Oerlenaar helaas is overleden of dat het dorp juist 
een nieuw leven mag begroeten. Maar ook kan het 
zijn dat familieleden het lastig vinden om álle 
geïnteresseerden te berichten over een overlijden of 
geboorte.  
Wij hebben daarom gemeend alle Oerlenaren de 
mogelijkheid te geven om geboorte of overlijden van 
eigen familieleden op www.Oerle.info te plaatsen. 
Deze informatie is dan te raadplegen door iedereen 
die ons dorp een warm hart toedraagt. 
 
Uiteraard hebben we daarbij de hulp nodig van alle 
dorpsbewoners. Familieleden worden vriendelijk 
verzocht om te melden wanneer er een naast 
familielid overlijdt of wanneer er in het gezin een 
baby is te verwelkomen. Melden kan via 
info@oerle.info onder vermelding van ‘Geboorte en 
overlijden in ons dorp’, gegevens over geboorte/
overlijden en naam van contactpersoon van de 
betreffende familie. 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Geslaagde carnaval 2016 

De carnaval zit er weer op. Twee dagen was het 
carnaval in d’Ouw School. Die begon op zaterdag 
met de Oerse familieoptocht.  
Een bonte stoet trok door de Oerlese straten. 
Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind. 
Het was droog en niet te koud. Actuele onderwerpen 
die werden uitgebeeld waren onder meer de 
uitbreidingsplannen in Oerle en de komst van een 
gezondheidscentrum in het KI-gebouw.  
 
Als nieuwe organisatie waren we blij om te zien dat 
we een goede opkomst hadden voor de optocht.  
En dat een flink aantal nieuwe Oerlenaren zich lieten 
zien tijdens en na de optocht.  
Zoals vanouds stond de snoepjeskraam en 
dergelijke weer klaar in d’Ouw School en konden de 
kinderen zich daar amuseren in de zaal en op het 
springkussen.  
 
Na de prijsuitreiking van de kinderoptocht was er de 
traditionele loterij met prijzen zoals een 
snoeppakket, worstpakket, kaaspakket, koekpakket, 
3x één kadobon van Keijzers Rozen, bierpakket, 
chipspakket, fles Oerse Hoop en last-but-not-least, 
één handgemaakte ‘one-of-a-kind’ kruiwagen.  

Langs deze weg willen wij alle aanwezigen bedanken 
voor het kopen van de loten. Met de opbrengst 
daarvan konden wij de prijzen van de loterij zelf en 
de optocht bekostigen. Nogmaals bedankt en op 
naar volgend jaar. Alaaf! 
 
Hier een gedeeltelijke uitslag van de optocht.  
Dit omdat we helaas van een aantal winnaars alleen 
de nummers hebben en geen namen of dergelijke.  
 
Individuelen    t/m 4 jaar 
1e Pippi Langkous - nr. 6 
2e Cookie monster - Cis Willems 
3e nr. 11 
 
Individuelen 5 t/m 8 jaar 
1e Prinsesje - Wieke van Dooren 
2e nr. 21 
3e Minnie Mouse – Nova de Hoog 
 
Individuelen 9 t/m 12 jaar 
1e Anders doet er geen hond mee – Aron Das 
2e Hippies – Marit en Nienke Tholen 
3e nr. 39 
 
Groepen en wagens 
1e KI-gebouw 
2e Oers breit uit 
3e Wij bloazen de Oerse optocht nieuw leven in 
 
Wisselbeker 
KI gebouw 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

In deze 24 uur zal alles afgestemd zijn op het thema 
‘barmhartigheid’, wordt de kruisweg gehouden, 
stiltemomenten ingelast, wordt er regelmatig samen 
gebeden en gezongen. Uiteraard is er gelegenheid 
om het Sacrament van boete en verzoening te 
ontvangen. U bent op elk moment van harte 
welkom. 
 
Roerige periode voor de parochie 
Christus Koning 
Helaas is onze parochie de laatste tijd nogal eens 
negatief in het nieuws.  
Het bericht van vorig jaar dat 5 van de 6 kerken in 
de loop van 2016 zullen worden gesloten viel 
natuurlijk bij iedereen erg moeilijk. Het aantal 
kerkgangers, vrijwilligers, koorzangers en de 
financiële inkomsten zijn de laatste jaren in alle 
kerken zodanig gedaald zodat het niet reëel is om ze 
allemaal open te blijven houden totdat de laatste 
kerkganger de deur moet sluiten.  
 
In feite wil iedere wijk de eigen kerk open houden 
en liefst zijn eigen speciale vieringen/elementen  
bewaren. Niet iedereen heeft het vertrouwen dat 
alles kan worden gerealiseerd in de Christus 
Koningkerk, toch wordt er naar gestreefd om het 
een en ander daar wel te laten plaatsvinden. 
Het bericht dat het arbeidscontract van pastoraal 
werker Myriam Schoutsen zou worden beëindigd, 
deed nogal wat wrevel ontstaan. Inmiddels is er 
overeenstemming bereikt over de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst.  
Ook in het bestuur  hebben zich een aantal 
wijzigingen voorgedaan, maar toch waren er ook 
weer mensen bereid om her en der de schouders er 
weer stevig onder te zetten. 
 
Alle zorgen hebben ertoe bijgedragen dat Pastoor 
Franken het op doktersadvies rustiger aan moet 
doen en werden zijn bestuurlijke taken aan Deken  
R. Wilmink overgedragen. Pastoor Rudo zal echter 
wel zijn pastorale taken voortzetten en voorgaan in 
de geplande Eucharistievieringen en/of uitvaarten.  
Op zondag 13 maart zal de H. Jozefkerk als eerste 
worden gesloten en een week later, op Palmzondag,  
hopen de parochianen vrolijk te worden ingehaald 
bij de Christus Koningkerk waar zij hun eigen plekje 
zullen moeten vinden. 
Op Pinksterzaterdag 14 mei zal in de St. Jan de 
Doperkerk voor de parochianen van de voormalige 
H. Geestparochie een herdenkingsdienst worden 
gehouden, omdat zij 12 jaar geleden als eerste hun 
kerk moesten opgeven om op te gaan in de Parochie 
H. Drie-eenheid. 
 
Op zaterdag 25 juni om 19.00 uur staat de sluiting 
van de St. Jan de Doperkerk op het programma en 
vanaf begin juli zullen wij dus ook voor de 
weekendvieringen naar de Christus Koningkerk 
verhuizen.  
In november zijn de St.-Maarten, H. Willibrordus en 
H. Caecilia aan de beurt. 
Van de gang van zaken zal ik proberen u regelmatig 
op de hoogte te houden. 
 
Alexa 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 20 februari: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 27 februari:  
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn  
 
Zaterdag 5 maart: 
19.00 uur: Eucharistieviering met 
  pater S. Malaka  (Convocamus) 
 
Zaterdag 12 maart: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 19 maart: Palmwijding 
19.00 uur: Eucharistieviering met 
  pastoor R. Franken 
 
Dinsdag 22 maart: in Christus Koningkerk! 
19.00 uur: Boeteviering met pastoor R. Franken, 
 pater Malaka, pastor W. Jenniskens 
 
 
24 uur voor de Heer  
Paus Franciscus heeft in dit Jaar van Barmhartigheid 
wereldwijd de lokale geloofsgemeenschappen 
opgeroepen om in de Veertigdagentijd (Vasten) een 
etmaal lang de kerken open te stellen voor boete  
en verzoening. Van vrijdag 4 maart 15.00 uur  
t/m zaterdag 5 maart 15.00 uur is in 
Meerveldhoven de Christus Koningkerk non-stop 
geopend om iedereen hiervoor de gelegenheid te 
geven.  

De parochie 
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Parochieberichten: 
 
 

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 

 

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

• Onderhoud 
• APK 
• Diagnose 
• Airco-onderhoud 
• Camperonderhoud 
• Schadeherstel 
 

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Italiaanse 
autospecialist 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Meezingend publiek gezocht 

Koor zoekt meezingend publiek (M/V) 

Op zondag 6 maart geeft Veldhovens Mannenkoor 
van 14.00 - 15.30u een concert in Dorpscentrum 
d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, Veldhoven 
(Oerle). De toegang is GRATIS. Veldhovens 
Mannenkoor wil dit concert graag samen met het 
publiek uitvoeren. Er is een gevarieerd programma 
opgesteld waarbij àlle bezoekers, zowel dames als 
heren, samen met het koor bekende liedjes uit de 
periode 1960 – 2000 kunnen zingen. Het repertoire 
voor dit concert is zowel Engelstalig (o.a. Queen, 
Abba, Toto) als Nederlandstalig (o.a. Ramses Shaffy, 
Marco Borsato, Guus Meeuwis). De teksten zullen op 
een groot scherm worden geprojecteerd zodat 
iedereen gemakkelijk kan meezingen. Het koor 
hoopt zo de afstand tot het publiek te verkleinen en 
ook mensen te bereiken die wel van zingen houden 
maar niet zo snel naar een koor gaan luisteren. Het 
geheel staat onder leiding van de dirigent van het 
koor, Nadia Loenders. Voor de pianobegeleiding 
zorgt Tannie van Loon. 
Informatie over ket koor is te vinden op 
www.veldhovensmannenkoor.nl. 



6 

De oplossing van Crypto 26 was:  
1.  Van de Vorst 
2.  MAnsus 
3.  VaaggroNd 
4.  Loots 
5.  Oers 
6.  TEam King 
7.  VaN Ras 
8.  WijkscHouw 
9. MeemekOar 
10. JanUs 
11. ArToli 
 
Familienaam: Van Loenhout 
 

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 

Crypto Oers, puzzel 27 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Mieke van Campen, Annie Eliëns, Jo ten Have,  
B. Hospel, Henriette Segers, Kees Hulshorst,  
Maria de Kort, Janus van Lieshout, Zus Sanders, 
Gerry van der Mierden en Annie Stemerdink. 
 

 
 
1 De kleur van een koe in Oerle-Zuid (9) 
2 Zie een dagdeel op de basisschool op 27 
 januari jl. (9) 
3 De kinderen van Milja en Fokke (op zijn Oers) 
 (2,4)  
4 Waardeloze wandeling na het Tiroler 
 Winterfest ? (10)    
5 Je ziet rose anders in deze schitterende plaats 
 in de Kempen (4)  
6 Deze vitaliteit was eerst herwonnen en nu 
 nieuw (12) 
7 Het klinkt alsof Bert van Eeten nog niet zo 
 lang rijwielt (8) 
8 Herinner je je dat boek van Frans Loots en co 

(5,3) 
 
 
Succes! 

1                            

2                            

3                         

4                             

5                       

6                               

7                           

8                           
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dietistveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dietistveldhoven.nl 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

Het gaat snel hè.  
 
Januari is alweer voorbij en … hoewel januari de 
warmste januarimaand sinds mensenheugenis blijkt 
te zijn geweest … hebben er ook nog heel wat 
mensen op de schaatsen gestaan, zelfs op natuurijs.  
Nee, ik hoorde daar niet bij hoor. 
  
Dat schaatsen is bij mij wel heel erg lang geleden.  
Ja, geprobeerd heb ik het wel eens. Op van die 
echte ouderwetse Friese doorlopers, gevonden in de 
kelderkast. Maar ik oefende dat wel voor de 
veiligheid achter de keukenstoel, die ik uit voorzorg 
meenam naar het ijs. Was ook geen probleem om 
die stoel mee te sjouwen, want ik woonde nog in 
een plaatsje waar een slootje slechts enkele passen 
van ons huis af lag.  
 
Wel deed ik het op een tijdstip dat de kinderen naar 
school waren zodat ik in alle rust en zonder bekijks 
kon oefenen tot ik de truc onder de knie zou 
hebben. 

Overpeinzingen 

 
Nou, daar heb ik me toch behoorlijk in vergist, want 
terwijl ik ijverig oefende en natuurlijk toch nog 
onderuit ging, stond een ziek buurjongetje voor het 
raam te kijken en lachte zich tranen om de moeder 
van zijn vriendje, die samen met de keukenstoel 
languit op het ijs lag. En geloof me of niet, maar 
binnen een week wist het hele dorp dat ik met stoel 
en al onderuit was gegaan. Dat was dus meteen de 
eerste en de laatste keer dat ik de ijzers onderbond.  
 
Nee dan keek ik verder maar liever naar mensen die 
die kunst echt onder de knie hadden.  
En nog steeds kijk ik graag naar schaatsen, zeker 
wanneer dat onder kunstrijden valt en heel soms 
droom ik nog wel eens dat ik zo maar van de ene op 
de andere dag net zo kan schaatsen als die 
kunstschaatssters op de tv. 
Gebeurt nooit hoor … neem dat maar van mij aan. 
 
Wat wel gaat gebeuren is mijn staaroperatie die al 
een aardig poosje in de wacht staat.  
Wanneer jullie dit lezen, is die operatie al achter de 
rug en ben ik intussen weer helemaal helderziende 
geworden. Precies op tijd om te kunnen zien hoe de 
lente, wat mij betreft het mooiste seizoen van het 
jaar, langzaam maar zeker in zicht komt. 
 
 
Thea. 
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Regio De Kempen 
06 - 2184 8165 

DE MOBIELE FIETSENMAKER 

VOOR 
Service en onderhoud van  

rollators, rolstoelen,  
gewone en elektrische fietsen 

VOOR 
bij u aan huis of op het werk. 

u hoeft geen lid te zijn. 
 

VOOR 
FIETSACCU-SERVICE 

TESTEN e/o REVISEREN 

VOOR 
FIETS-OMBOUW 

NAAR ELEKTRISCH 

BERT VAN EETEN 
06 - 2184 8165 

bertvaneeten.fietsned@gmail.com 

G-7 

De waarheid moest gezegd kunnen worden en als 
we ooit eens na een aantal glazen bier met een 
meningsverschil uiteen gingen, was daar altijd  
’s morgens een geboren leider die dan aan de deur 
stond om alles nog eens met een bakske koffie te 
evalueren. Hij was dan ook voor ons, na Mao, de 
meest onbetwiste naoorlogse leider die we gekend 
hebben, ook in liters bier. Niet om het leider zijn 
zelf, maar hij had die natuurlijke drive en 
altruïstische attitude enkel en alleen om het spul bij 
elkaar te houden. 
 
Eén keer was dat minder toen hij bij een invalbeurt 
als tambour-maître marcherend vanuit het dorp al 
ongeveer bij café de Linden aan de bar zat , terwijl 
de harmonie nog maar nauwelijks het 
gemeenschapshuis was gepasseerd. Maar hij hield 
de boel wel bij elkaar en dat soort mensen is van 
wezenlijk belang in elke vereniging. Hierbij 
benadrukte hij altijd dat je een mening mocht 
hebben over alle drumbandzaken -of personen maar 
er gold altijd maar één regel: eerst komt de 
drumband, dan een hele tijd niks, dan je vrouw, dan 
weer een hele tijd niks en dan jijzelf. Met deze 
instelling hebben we de vriendenclub die de 
drumband was en de drumband die een 
vriendenclub werd met enorm veel plezier decennia 
lang in stand kunnen houden. Maar eigenlijk gaat dit 
artikel over de G-7 zoals in de titel staat. 
 
Nu na meer dan 50 jaar ziet een gedeelte van deze 
ex-tamboers elkaar nog elke maand zeker 2 keer. 

50 jaar geleden was ik al bijna 2 jaar lid van de 
harmonie in Oers. Aanvankelijk probeerde men 
mij via de muziekschool een blaasinstrument 
aan te praten, ik meen me te herinneren dat 
het een bugel was.  
Zo zat ik op mijn 11e jaar met een voor mijn 
leeftijd veel te zware toeter bij de platte 
buiskachel me blauw te blazen. 
 
Maar het bloed kroop waar het naar toe wilde; ik 
had maar één passie: trommelen of drummen. 
En er bestond toen al zoiets als een drumband in 
Oers. Het was een op zich zelf staande 
apartheidsbeweging onder de vlag van het 
fanfarebestuur. Deze trommelclub wilde verder niets 
met het blaasgedeelte van de fanfare te maken 
hebben. Alle integratiepogingen van toen en later 
werkten enkel maar polarisatie in de hand. 
Maar gaandeweg werd er toch wel naar andere 
maatsoorten gekeken dan alleen de 
tweekwartsmaat. 
 
We vonden onszelf opnieuw uit: waarachtig, met 
trommelen kon je dus ook muziek maken. 
Maar er was toch nog wel veel onbegrip en een 
totaal andere beleving van het “musiceren” bij de 
drumband versus de fanfare. 
Een bestuurslid van weleer (hij rust allang in vrede) 
noemde de drumband ooit eens een “onderdeeltje 
van het aanhangsel”. Dit zette natuurlijk wel kwaad 
bloed bij de slagwerkers. Maar we voelden ons wel 
geroepen om ons tegenover de geachte elite musici 
van het muziekkorps te bewijzen en er kwamen 
andere instrumenten bij ons drumbandje. 
 
Zoals daar zijn: conga’s, bekkens, woodblocks, 
pauken etcetera. Met dit getuig togen we bijna 
jaarlijks dan ook op een concours om onze kunde te 
laten horen. Hiermee ging het niveau zeer snel 
crescendo. Er werden vele concoursen met succes 
bezocht. We vormden dan ook gaandeweg een 
groep vrienden die er altijd waren en er voor gingen 
om alles uit de kast te halen. Natuurlijk waren er 
ook meningsverschillen en niemand nam een blad 
voor zijn mond. 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

En we kunnen als ex-tamboers nog heerlijk over 
onze gezamenlijke herinneringen kletsen en we zijn 
nog steeds trots op wat we ooit bereikt hebben. 
Inmiddels is de gemiddelde leeftijd van de G-7 leden 
rond de 70 jaar. En soms lijkt het, als je de herrie 
hoort die we bij het toepen maken, wel op een 
huwelijk dat net iets te lang geduurd heeft…. 
Maar voorlopig blijven we dat nog doen totdat er 
een natuurlijk verloop intreedt. Twee van de leden 
worden wel eens vergeleken met de 2 oudjes op het 
balkon van de Muppets. 
Maar er is ook ander goed nieuws. Er zijn geluiden 
over een op handen zijnde opvolging: 
De G-8, schijnt in oprichting te zijn. Dat is heel 
mooi, maar met één kritische kanttekening: Jullie 
zijn nog wel erg jong om er nu al de pannen op te 
leggen…. De bedoeling is 35 jaar drumband en dan 
pas met pensioen met de G-8. 
En mijn advies zou zijn: blijf dauwtrappen en 
Sinterklaas en de wandeldriedaagse en alle feesten 
opluisteren. Want waar staat O.W.W.O anders 
voor???? 
 
Vervreemding van de gemeenschap waar je als 
vereniging voor langs de deur gaat voor donaties 
lijkt me killing. Om met Wim Sonneveld te spreken: 
het maakt me wat melancholiek. 
Veel muzikaal plezier en 
succes.. 
 
Wil Verbaant 

De oplossing van de kerstpuzzel van Kerst 
Meemekoar uit de vorige maand is als volgt: 
 
1. Jos van Haren 
2. Miranda van vlerken 
3. Anita Sanders 
4. Mieke van Campen 
5. Wil Jacobs 
6. Jo ten Have 
7. Bertha Crooymans 
8. Carla Schippers 
9. Eric van de Spijker 
10. Gidi van Riet 
11. Dirk Goossens 
12. Gerda de Crom 
13. Marja Huijbers 
14. Rini Roosen 
15. Rene van der Mierden 
16. Mart de Graaf 
17. Ine Loijen 
 
Oplossing: Ontmoetingsruimte 

Oplossing Kerstpuzzel 
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Het interview 

Creativiteit in Zandoerle 
Schilderatelier  

Hanneke van der Zanden 
 
Hanneke van der Zanden, wie kent haar niet? 
Vele Oerlenaren hebben schilderles van haar 
(gehad) of ooit een van de gezellige (bos)
exposities bezocht. Sinds begin dit jaar is zij 
met haar atelier weer naar Oerle verhuisd.  
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken. 

Afgelopen zomer vierde ze het 25-jarig jubileum van 
haar schilderatelier nog op de Oeienbosdijk. Dat huis 
en atelier huurde ze samen met haar man Bert van 
de gemeente en is inmiddels verkocht. Gelukkig 
hebben ze (via, via) snel een nieuw onderkomen 
gevonden in het voormalig asperge-winkeltje van de 
familie Jacobs in Zandoerle. Voor de Kerstdagen zijn 
ze verhuisd en in het nieuwe jaar konden de 
cursisten gewoon in het mooie nieuwe atelier van 
start gaan.  
 
Muzikale roots 
Hanneke van der Zanden is geboren en getogen in 
Veldhoven. Haar vader Frans was vroeger voorzitter 
van het Veldhovens Mannenkoor en zodoende werd 
muziek hen met de paplepel ingegoten. Samen met 
haar broers (Harry en Rein) en zussen (Wil en 
Catalien) speelde de muzikale opvoeding een grote 
rol in het gezin Van der Zanden. Maar bij Hanneke 
kwam nog meer creativiteit om de hoek kijken. Na 
de middelbare school deed ze toelatingsexamen 
voor de kunst-academie in Den Bosch en na 3 jaar 
maakte ze een overstap naar de academie in 
Tilburg.  
 

Lesgeven 
Toen Hanneke op de kunstacademie zat, was 
lesgeven niet meteen iets wat haar aansprak. Maar 
op een gegeven moment had ze een leraar die het 
onderwerp perspectief tekenen niet goed kon 
uitleggen. De klas werd in groepjes gedeeld en 
Hanneke heeft aan haar groepje uitgelegd hoe het 
perspectief tekenen werkte. Tot haar verbazing 
ontdekte ze dat de mensen uit haar groepje het 
goed begrepen. Bovendien gaf het haar een voldaan 
gevoel en vond ze het ook erg leuk om te doen. 

Toen was haar besluit snel genomen. 
Na de academie is ze direct begonnen met les-geven 
bij de Parasol in tekenen en aquarelleren. Vorig jaar 
heeft ze daar haar 25-jarig jubileum mogen vieren 
en op dinsdag geeft ze daar nog steeds les. 
 
Eigen atelier 
Naast haar werkzaamheden op de Parasol is ze op 
zolder begonnen met een eigen ateliertje. Vijf 
tekentafels stonden er op het adres aan de Olislager 
in het Look. Via een advertentie in het Veldhovens 
Weekblad had ze al snel drie groepjes met vijf 
cursisten. Maar ze werkte er zelf ook en gaf er 
schilderles. Daarna is ze met haar atelier terecht 
gekomen aan de Eindhovensebaan en de Oeienbos-
dijk waarvan Hanneke en Bert van tevoren wisten 
dat het een tijdelijke locatie zou zijn. Ze zijn 
ontzettend blij met de huidige locatie in Zandoerle 
en hopen hier heel lang te blijven wonen (en 
lesgeven natuurlijk!). 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Schildercursussen 
In haar atelier wordt 
gewerkt in kleine 
groepen van 
maximaal 8 
personen en 
Hanneke begeleidt 
iedere cursist op zijn 
of haar niveau. Dus: 
of je nu al jaren 
schildert of nog 
helemaal aan het 
begin staat: dat 
maakt niets uit. Juist 
het werken in een 
groep waar ieder 
met zijn eigen onderwerp en techniek bezig is, 
maakt dat er uitwisseling van inspiratie en ideeën 
plaatsvindt. De lessen duren 2½ uur en regelmatig 
wordt er tijd vrij gemaakt om het werk te 
bespreken. Alle teken- en schildertechnieken zijn 
mogelijk: aquarel, acryl en olieverf, pastel, potlood 
en gemengde technieken. Naast de reguliere 
cursussen (op maandagavond, dinsdagmiddag, 
woensdagochtend, middag en avond, donderdag-
middag en avond en vrijdagochtend) organiseert 
Hanneke in juni en juli tweedaagse schilderwork-
shops met een speciaal thema. Tijdens deze dagen 
kunnen mensen even helemaal in hun schilderwerk 
opgaan en tussendoor lekker verwend worden door 
de kookkunsten van Hanneke. Want koken is 
toevallig ook een hobby. 
 

Het is ook mogelijk 
om workshops op 
maat te organiseren. 
Zo heeft ze onlangs 
nog een groep 
accountants gehad die 
‘out-of-the-box’ 
mochten denken. De 
groepen waar 
workshops voor 
worden gegeven 
variëren daarnaast 
van collega’s en 
families tot vrienden 
en vriendinnen. Ook 
kinderen kunnen in 
het atelier terecht voor een schilderworkshop op 
maat of een kinderfeestje. 
 
Schilderreis 
Een andere activiteit die Hanneke samen met Bert in 
april organiseert, is de jaarlijkse schilderreis van een 
week naar Andalusië. Mensen kunnen daar 
schilderen maar ook een andere hobby uitoefenen 
zoals fotograferen, paardrijden of heerlijk wandelen. 

In de buurt van Ronda (Tolox) huurt Hanneke een 
groot vakantiehuis, Finca el Moralejo genaamd. Het 
eten wordt er geheel verzorgd en het huis is 
voorzien van 7 slaapkamers, 6 badkamers en een 
zwembad. 
 
De Bosexpositie 
Eens in de 2 jaar krijgen alle cursisten van Hanneke 
de mogelijkheid om hun eigen werk te exposeren 
tijdens de bosexpositie (van vrijdagavond tot en met 
zondag). Bijna alle cursisten (± 45) kiezen dan drie 
werkstukken uit en helpen mee met het inrichten, 
het ontvangen van bezoekers en/ of het verzorgen 
van de catering. Afgelopen jaar was de 
belangstelling overweldigend: ruim 600 mensen 
hebben toen de bosexpositie bezocht.  
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Eigen werk 
Als ze geen les geeft, schildert Hanneke zelf 
natuurlijk ook nog. Ze schildert voornamelijk met 
acrylverf en gebruikt gemengde technieken. Ze 
schildert graag portretten (ook op aanvraag), 
natuurlandschappen, water en vooral veel rotsen of 
dingen die versteend zijn. Tijdens Cult en Tumult 
kun je haar ook wel eens tegenkomen. Dan zit ze bij 
’t Oude Slot portretschetsen te maken van 
houtskool. Als ze portretten gaat schilderen maakt 
ze daar een aantal afspraken voor zodat tussen-door 
bekeken kan worden waar eventuele aanpassingen 
doorgevoerd moeten worden. Van 12 februari tot en 
met 23 maart is een selectie van haar werk te zien 
in de Muzenval in Eersel. Op 6 maart is Hanneke 
daar zelf van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig voor een 
demonstratie. 
 
Open Dag 
Op Tweede Paasdag (28 maart) kunt u vrijblijvend 
een kijkje nemen in het atelier van Hanneke tijdens 
de Open Dag. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen 
welkom aan de Banstraat 10 in Zandoerle. Er zullen 
dan ook cursisten aan het schilderen zijn. 
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met:  
Schilderatelier Hanneke van der Zanden 
Banstraat 10 
5506LA Veldhoven (Zandoerle) 
Tel: 040-2052637  
Website: www.hannekevanderzanden.nl 
Email: h.vd.zanden@hotmail.com 

Sokpoppen maken  

Tijdens de afgelopen activiteit van de Bosbender 
Kids zijn de kinderen druk in de weer geweest met 
oude sokken. Er werden handpoppen, dieren en 
andere creaties gemaakt. Gelukkig hadden we 
genoeg handen om te helpen en was er iemand 
aanwezig die zich 
alleen bezig hield 
met het aan elkaar 
naaien van de armen 
en benen van de 
sokpoppen. In 
verband met de 
voorjaarsvakantie, 
staat de 
eerstvolgende 
activiteit gepland op 
26 februari. 
 
Hieronder een impressie 
van de sokpoppen: 



13 

Bereiding: 
 
Roer de boter (of margarine) tot room, voeg al 
roerend suiker toe en wanneer beide nog een poosje 
zijn geroerd, dan komen een voor een de eierdooiers 
erbij. 
De eiwitten in een kom apart houden. 
Nadat alle dooiers er door zijn, de massa nog 10 
minuten doorroeren. 
Het eiwit stijfkloppen. 
Spatel het stijfgeklopte eiwit luchtig door de 
eiermassa en tenslotte de bloem. 
Verdeel het beslag in twee gelijke delen. 
 
Meng de kruiden tezamen tot een massa en roer de 
vanillesuiker in dit mengsel. 
Roer dit mengsel door 1 deel van het beslag, zodat 
er een licht en een donker beslag is. 
 
Besmeer de springvorm met boter, leg een rond 
vetvrij papier op de bodem en bestrijk dit eveneens 
met boter. 
 
Neem een volle eetlepel donker beslag en strijk dit 
op de bodem van de springvorm uit. 
 
Zet de springvorm op het rooster in de oven, dicht 
(niet al te dicht) onder de bovenbrander, waarmee 
uitsluitend wordt gebakken. 
 
Wanneer de eerste laag gaar is, de springvorm uit 
de oven halen en de hele laag met de bolle kant van 
een lepel flink bestrijken met een goed volle 
theelepel boter, waarna op deze laag een volle 
eetlepel licht beslag wordt uitgestreken. 
 
De hoeveelheden om uit te strijken moeten gelijk 
zijn om gelijke laagjes te maken. 
Na een lichte laag komt er een van donker beslag. 
Daarna weer een lichte laag en zo verder. 
Elke laag moet flink met boter bestreken worden. 
 
Bakken in een  oven met  alleen bovenwarmte geeft 
het beste resultaat . Temperatuur 160-180 gr. 
Celsius of onder de grill op de allerlaagste stand 
( stand 1 ) ongeveer 3 minuten per laag. 
Serveer in heel dunne plakken, bijvoorbeeld met de 
kaasschaaf of een scherp mes. 
 
Succes en eet smakelijk! 
 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat 
mijn Indische oma dit bij elke verjaardag 
van haar kinderen en kleinkinderen 
maakte, ook als het hoogzomer was en 
stikheet..... 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan:  
Lotte van Kuijk 
omdat Lotte een fijne collega is 
en ik heel benieuwd ben wat 
voor lekkers zij in de keuken 
kan klaarmaken...... 

Het recept is deze keer van: Ellen van den Hoek 
 
Spekkoek  

Benodigdheden: 
• springvorm met een middellijn van ca. 22 cm 
• 1 pond boter of margarine (blue band) plus extra 

om de lagen te bestrijken 
• 1 pond suiker (of poedersuiker) 
• 250 gram bloem 
• 12 eieren (middelgrote) 
• 2 pakjes vanillesuiker 
• 2 tot 3 afgestreken eetlepels fijn gemalen kaneel 
• 2 afgestreken theelepels fijngestampte 

kruidnagelen 
• 2 afgestreken theelepels geraspte nootmuskaat 
• 1 tot 3 afgestreken theelepels fijngestampte 

kardemom (de zwarte pitten) 
 
Bloem en eventueel poedersuiker van tevoren 
zeven. 
 

Oersmakelijk 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl 

 
Of bel: ( 040-2535264 

Oerse Braderie 2016 

Er zijn grootste, radiografisch bestuurbare 
helikopters e.d., die u in actie kunt zien. Er zullen 
diverse legervoertuigen te bewonderen zijn.  
En alsof dit nog niet genoeg is, zijn we bezig om er 
nog meer belevenissen aan toe te voegen. Ook voor 
de kinderen zullen er weer leuke activiteiten op 
het veld te doen zijn. 
Naast leuke en gevarieerde live muziek, is er 
natuurlijk lekkers om de dorst en de honger te 
stillen. En kunt u daarna weer verder om de zeer 
grote snuffelmarkt (in d’Ouw School) te bezoeken 
en even langs de loterij met leuke prijzen te lopen. 
Onze tieners zetten zich ook dit jaar weer 100% in, 
om ervoor te zorgen dat jong en oud aan hun 
trekken komen.  
 
Snuffelmarkt 
Hier willen we spullen verkopen die ons ter 
beschikking worden gesteld. Als je nog bruikbare 
spullen hebt, neem dan contact op met Adrie Ham: 
06-13699357 Dit jaar geven we u de mogelijkheid 
om ingeleverde voorwerpen voor de braderie die 
niet verkocht zijn aan het eind van de dag op te 
halen door degene die deze heeft aangeleverd.  
 

Verkeersomleiding en overlast 
De braderie wordt gehouden aan de Oude Kerkstraat 
tot aan het Vekemansplein en op een deel van de 
Zandoerleseweg. Dit veroorzaakt enige overlast voor 
de bewoners aan deze straten en voor het verkeer. 
Het marktterrein wordt zondag 3 april vanaf  
6.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer. 
Het verkeer wordt omgeleid. Wij vragen hiervoor uw 
begrip en danken u voor de medewerking.  
 

Oerse Braderie zondag 3 april 2016  
aan de Oude Kerkstraat/Zandoerleseweg    
 
In Oerle is altijd wat te doen! En daar is het hele 
dorp het hele jaar mee in touw. Die spirit proberen 
we onze jeugd mee te geven, onderneem iets, bouw 
samen aan iets, have fun!  
Zoals iedereen weet organiseert het Tiener Comité 
Oerle jaarlijks de braderie in Oerle, een 
drukbezochte, superleuke en gevarieerde braderie. 
Volgens vele mensen uit de streek een van de 
leukste en gezelligste in de regio. Daar kunnen we 
trots op zijn in Oerle.  
 
Locatie 
De braderie zal dit jaar plaatsvinden op de Oude 
Kerkstraat tot aan het kerkplein, verder zal een deel 
van de Zandoerleseweg gebruikt worden. Zoals 
gebruikelijk begint de markt om 11.00 uur en duurt 
de markt tot 17.00 uur. Entree € 1,50.  
 
Bruisend Oerle 
Dit jaar wordt om nooit te vergeten! We nemen u 
mee door een Oerle wat van alle kanten bruist. Zo 
kunt u deze dag Oerle van bovenaf bewonderen 
tijdens een spectaculaire helikoptervlucht. Een 
vlucht duurt ongeveer 7 min, er kunnen steeds drie 
passagiers mee. U kunt vooraf kaarten bestellen via 
onze site www.tcoerle.nl (binnenkort).  

StichtingStichtingStichtingStichting



15 

Dankzij uw hulp en begrip is het Tiener Comité Oerle 
ieder jaar weer in staat deze braderie te organiseren 
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan 
de tieners van Oers. TCO biedt de Oerse tieners al 
16 jaar een gevarieerd activiteitenprogramma aan 
waarmee het verantwoordelijkheidsgevoel en hun 
gemeenschapszin wordt versterkt.  
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust 
contact op.  
Met vriendelijke groet, Tiener Comité Oerle,  
werkgroep braderie Marc Witmer 06-41767256  

Sponsors voor het Tiener Comité  
Draagt u het TCO een warm hart toe en bent u 
bereidt om een bijdrage te doen, meldt u zich dan 
aan bij Marc Witmer: 06–41767256 of 
marc@matechpro.nl Tijdens de braderie zal uw 
naam meerdere malen omgeroepen worden en 
indien gewenst wordt er een spandoek opgehangen.  

Gezocht: Boeken, platen en cd’s!  
Voor de Boekenmarkt.  
Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer 
voor de deur. Ook de Koers van Oers is weer van de 
partij met boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens 
een aantal goede boeken (géén encyclopedieën en 
géén kapotte boeken!), cd’s of platen heeft liggen 
die u nooit meer leest of beluistert, dan kunt u ze 
altijd komen brengen of we komen ze bij u ophalen. 
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog 
iets hebben wat voor ons interessant is. De redactie 
van de Koers van Oers is er blij mee.  
 
Dus nogmaals: heeft u nog boeken, platen en/of 
cd’s: neem dan contact op met de redactie:  
Miranda van Vlerken, 040-2053238. 

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

 

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 

Wonen bij Zorgcluster 

Wilt u wonen in een sociale 
huurwoning bij Zorgcluster Oerle? 
 
Op het terrein van het voormalige KI-gebouw, aan 
de Sint Janstraat in Oerle, komt straks het 
Zorgcluster Oerle. Een van de initiatiefnemers is de 
werkgroep ’Zorg in het Dorp’, met als doel om 
ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, met 
zorgvoorzieningen vlakbij. Er komt een huisarts, 
fysiotherapie, een ruimte voor de wijkzusters van 
Zuidzorg en nog enkele voorzieningen zoals 
dagbesteding voor ouderen en dementerenden. 
Bovendien 2 groepswoningen voor Severinus. In 
samenwerking met Zorggroep Archipel wordt een 
kleinschalige intramurale voorziening (gesloten 
afdeling) gerealiseerd voor 7 dementerenden. 
 
Er komen ook 30 sociale huurappartementen en 9 
grondgebonden sociale huurwoningen, die 
levensloopbestendig zijn. De appartementen hebben 
een gebruiksoppervlakte tussen de 75 en 85 
vierkante meter. De huurprijzen variëren van € 570 
tot € 600 per maand. De grondgebonden woningen, 
met alle voorzieningen op de begane grond, hebben 
een gebruiksoppervlakte van circa 110 vierkante 
meter en een huurprijs van ongeveer € 650 per 
maand. De verwachting is dat deze woningen op zijn 
vroegst begin 2018 worden opgeleverd. Alle actuele 
informatie is te vinden op www.mijn-thuis.nl. 
 
Voor de duidelijkheid vermelden we dat het geen 
zorgwoningen zijn met 24-uurs zorg. Wel kan er 
thuiszorg worden geleverd, zoals dat overal het 
geval is. Alle woningen zijn in principe bedoeld voor 
ouderen of anderen die zijn aangewezen op 
gezondheidsvoorzieningen, waarbij Oerlenaren geen 
voorrang hebben. Een van de voorwaarden is dat je 
staat ingeschreven bij Woonstichting ‘thuis.  

Hoe schrijf ik me in? 
Geïnteresseerden voor het nieuwbouwcomplex 
‘Zorgcluster Oerle’ kunnen zich inschrijven via 
www.mijn-thuis.nl. Door te klikken op 'Houd mij op 
de hoogte' op deze pagina, meld je je als 
geïnteresseerde en krijg je bericht als er nieuws is 
over de nieuwe woningen in dit project.  
Als je geen internet hebt kun je telefonisch 
inschrijven bij Woonstichting ‘thuis’. Bel dan  
040-2499999. Je kunt je ook persoonlijk laten 
inschrijven op het kantoor van Woonstichting ‘thuis’ 
in MFA Midden aan de Sterrenlaan nummer 5. Het is 
van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 
12.30 uur. 
 
Gaat je dat niet lukken? 
De werkgroep ‘Zorg in het Dorp’ vindt het belangrijk 
dat zoveel mogelijk Oerlenaren in aanmerking 
komen voor deze woningen. Dus als je, om wat voor 
reden dan ook, problemen hebt met inschrijven bij 
Woonstichting ‘thuis dan helpen wij je graag. Je kunt 
daarvoor bellen met Harry van der Zanden 
(2052864), Martien van der Wijst (2051942) of Jos 
van Haren (2052364). Aarzel niet, we doen het met 
plezier. 
 
Hartelijke groet, 
Werkgroep ‘Zorg in het Dorp’ 
Gerda de Crom, Jos van Haren, Martien van der 
Wijst, Harry van der Zanden 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Renovatie vliegbasis 

Renovatie start- en landingsbaan 
Vliegbasis Eindhoven: 
tijdelijk geen vliegverkeer 
  
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft BAM Infra 
geselecteerd voor de renovatie van de start- en 
landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven. Van 
maandag 30 mei tot donderdag 16 juni werkt 
het bedrijf 24 uur per dag aan de vernieuwing 
van de baan en is er geen vliegverkeer 
mogelijk. De baan wordt gebruikt door 
Defensie en Eindhoven Airport. De 
aanneemsom bedraagt 10,7 miljoen euro. 

Het asfalt van de huidige baan is twaalf jaar oud en 
aan vervanging toe. Ook komen er ongeveer 100 
verlichte borden met aanwijzingen voor de vliegers. 
De voorbereidende werkzaamheden starten medio 
mei, op 16 juli zijn alle werkzaamheden afgerond. 
Het vliegverkeer wordt al een maand eerder, op 
donderdag 16 juni weer hervat. Door 18 dagen lang 
24 uur per dag door te werken, kan de sluiting van 
het vliegveld worden beperkt. De hinder voor 
bedrijven op en rond de luchthaven, 
luchtvaartmaatschappijen en voor reizigers is dus zo 
kort mogelijk. 
  

Zoals altijd bij grondwerkzaamheden in de regio 
Eindhoven, wordt rekening gehouden met de 
aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog. Als die worden gevonden, 
zorgt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie 
voor het ruimen. 
  
Optimale grip 
Op de nieuwe baan komt circa 30.000 ton asfalt. Om 
aan de hoge kwaliteitseisen voor het asfalt te 
voldoen, worden voor de deklaag gelijktijdig negen 
asfaltmachines ingezet. Door het asfalt in één 
stroom op de 45 meter brede en 3 kilometer lange 
start- en landingsbaan aan te brengen, ontstaan er 
geen naden. Op de asfaltdeklaag komt een 
antiskidlaag; dat is een stroeve laag met groot 
waterbergend vermogen die voor optimale grip voor 
de vliegtuigen zorgt en de levensduur van de baan 
verlengt. 
  
BAM is geselecteerd op basis van een EMVI-
aanbesteding (Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving). Belangrijke toetsingscriteria waren het 
plan van aanpak, planning en risicobeheersing. Voor 
de vernieuwing van de baan in Eindhoven werkt het 
bedrijf samen met Possehl (antiskidlaag), 
Ingenieursbureau Haboldt en ECG (Explosive 
Clearance Group). 
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TCO bij Voltage 

We zijn zaterdag 2 januari met TCO naar De Voltage 
geweest. We moesten om 12 uur op het kerkplein 
zijn. Daarna gingen we met auto's naar De Voltage. 
Toen we daar aankwamen werden we in groepjes 
ingedeeld. We gingen als eerst bungeevoetbal doen,  
je zat vast aan een bungeekoord en dan ging je 
voetballen. Na het eerste onderdeel hadden we 
pauze en daarna gingen we lasergamen. We deden 
en wedstrijdje, blauw tegen rood. Ik zat in het rode 
team. Gelukkig hebben we met het rode team 
gewonnen en was ik derde. 
Na het lasergamen gingen we bowlen. Daar was ik 
niet zo goed in. Desondanks was het wel gezellig. 
Als laatste gingen we karten en dat vond ik de 
leukste activiteit. Jammer genoeg werd ik net geen 
eerste met een verschil van 1 honderdste had ik 
verloren van Joep. Ons pap had wel gewonnen van 
de ouders maar met de tijd was ik wel sneller. Het 
was een geslaagde dag in Tilburg.  
 
Groetjes Noah van de Sande 
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Jeugdproms: Muziek van eigen bodem 
 
Zaterdag 12 maart vindt alweer de 3e editie 
plaats van Jeugdproms Veldhoven. Deze 
uitvoering wordt 3-jaarlijks uitgevoerd in de 
vorm van een concert in Theater de Schalm. 
Thema van dit avondvullende programma: 
Muziek van eigen bodem. 
 

Alle jeugd- en opleidingsmuzikanten van de 
Veldhovense korpsen nemen deel aan de 
Jeugdproms van Veldhoven. Ruim 100 muzikanten, 
van jong tot oud, krijgen tijdens dit concert de 
gelegenheid om ervaring op te doen op een groot 
podium. 
 
De muzikanten komen uit de welbekende 4 
Veldhovense muziekkorpsen, te weten L’Union 
Fraternelle, Sint Cecilia, Veldhovens Muziekkorps en 
Sub Umbra. Op zaterdag 12 maart brengen zij 
tijdens ‘Muziek van eigen bodem’ op het podium van 
alles ten gehore wat te maken heeft met Nederland. 
Hollandse muziek, arrangementen en artiesten, 
zowel Nederlands- als anderstalig. Als het maar een 
tintje van eigen bodem heeft. 
 
Gastoptredens 
Het is een avondvullend programma vol muzikaal 
vermaak waarin diverse gastoptredens zijn gepland. 

Muziek van eigen bodem 

De jeugdslagwerkgroep geeft een optreden en de 
Bigband Forest Lane komt langs. “We hebben een 
instrumentale soliste en een kinderkoor bestaande 
uit leerlingen van de beginnersorkesten. De 
presentatie van de avond is in handen van Ronelle 
Luijten”, aldus één van de organisatoren. 
Evenals voorgaande jaren wordt het een uniek 
optreden met een feestelijk onthaal voor iedere 
bezoeker van het concert. Dit gebeurt geheel in stijl 
net als bij de vorige edities ‘Around the world’ en 
‘Movie Beats’. 
 
Coöperatiefonds 
De avond was niet mogelijk geweest zonder de 
financiële bijdrage van het Coöperatiefonds 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Chantal Gonzalez 
van dat Coöperatiefonds: “Rabobank Eindhoven-
Veldhoven helpt graag bij het versterken van de 
lokale leefomgeving. Dit doen we onder andere door 
de inzet van coöperatief dividend. Zo ontving 
Jeugdproms een bijdrage uit het Coöperatiefonds. 
De kracht van dit project is de samenwerking tussen 
alle jeugd- en opleidingsorkesten van de 
Veldhovense harmonieën. Het brengt de jeugd 
dichter bij elkaar en stimuleert jong talent. Daar 
dragen wij graag ons steentje aan bij.” 
 
Kaarten bestellen 
Wie deze muzikale avond mee wil maken dient 
vooraf kaarten te bestellen à 12,50 euro per stuk. 
Dit kan vanaf nu en uitsluitend via het e-mailadres: 
mariejose.roosen@onsbrabantnet.nl. Vermeld U dan 
Uw naam, “Leo Verhees” (contactpersoon voor St. 
Cecilia), het gewenste aantal kaarten, eventuele 
bijzonderheden (bijv. rolstoelplaats of 
voorkeursplaats). Na betaling van de kaarten op 
rekening NL59RABO0136956009 t.n.v. Veldhovense 
Jeugdprom kunt U deze ophalen bij Leo Verhees op 
dinsdagavond tijdens de repetitie in d’Ouw School. 
 
 
Bron: Veldhovens Weekblad 
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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 

Oerse bedrijvengids Geiten-Kijk-Dagen 

Dit jaar worden alweer voor de 10e keer de 
Geiten-Kijk-Dagen georganiseerd bij ’t 
Geitenboerke in Oerle (Veldhoven)! Vanaf 
begin februari verwachten wij de eerste 
lammetjes. 
 
Op zondag 14 februari 2016 was onze eerste 
geitenkijkdag van dit jaar.  
De geitenkijkdagen worden wekelijks georganiseerd 
van zondag 14 februari tot en met zondag 27 maart 
2016 (1e paasdag).  
Op deze zondagmiddagen zijn wij vanaf 13.30 uur 
tot 17.00 uur geopend voor jong en oud! Voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de geitenhouderij, 
een lammetje de fles wil geven, een geit wil voeren 
of over haar bol wil aaien! Daarnaast kunt u bij ons 
lekker op het boerenterras genieten van o.a. een 
bakje koffie en een stukje geitenkaas. De kinderen 
kunnen spelen in de (indoor)speeltuin, op het 
springkussen en in de knuffelhoek.  
Iedereen is van harte welkom op een van deze 
zeven zondagen tussen 13.30 en 17.00 uur.  
De entreeprijs is € 1,50 euro per persoon. 

Kijk voor meer informatie op www.geitenboerke.nl 
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Om 12.00 uur komen we bij elkaar op het grasveld 
van de basisschool met alle volle vuilniszakken. Daar 
gaan we van alle vuilniszakken een grote afvalberg 
maken. De kinderen mogen van te voren raden hoe 
hoog de afvalberg wordt en voor de winnaar hebben 
we een leuke prijs.  
 
Materiaal nodig? 
Om een idee te krijgen hoeveel materiaal 
(vuilniszakken, knijpers, etc.) wij nodig hebben kunt 
u zich aanmelden via onderstaande mailadres. 
Misschien kunt u ook alvast aangeven hoe hoog de 
afvalberg gaat worden. Het kaartje kunt u 
downloaden op www.oerle.info. Albert Heijn ’t Look 
zorgt voor een kleine versnapering en stelt tevens 
de prijs beschikbaar. De gemeente Veldhoven zorgt 
er voor dat al het afval in de loop van de middag 
weer netjes wordt opgehaald. 
 
Zaterdag zwerfvuilactie in ’t Look 
Indien u de wijk 't Look ook wilt ontdoen van 
zwerfvuil, kom dan de medewerkers van AH 't Look 
ook even helpen op zaterdag 19 maart. Zij lopen 
dan van 11 tot 13 uur door de wijk om deze ook 
wat op te ruimen! 
 
Meer informatie 
De opruimactie is een initiatief van DorpsVereniging 
Oerle, Albert Heijn ’t Look, de Gemeente Veldhoven, 
en Basisschool St. Jan Baptist. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met mevrouw M. Veenvliet 
van Basisschool St. Jan Baptist, Oude Kerkstraat 27, 
5507 LA Veldhoven. Tel.: 040-2051303 of 
dorpsverening@oerle.info  

Wie raadt de hoogte van de afvalberg? 
Vrijdagochtend 18 maart organiseert 
DorpsVereniging Oerle samen met alle 
inwoners en leerlingen van Basisschool Sint 
Jan Baptist een zwerfvuilactie. Iedereen komt 
in actie om het dorp en de speelomgeving van 
de kinderen weer schoon te maken.  
Buurtverenigingen, bewoners van Severinus, 
ouders, grootouders, iedereen mag meehelpen 
om van al het ingezamelde afval een zo hoog 
mogelijke berg te maken. Deelnemertjes 
mogen van te voren raden hoe hoog de 
afvalberg gaat worden. De winnaar wordt 
beloond met een leuke prijs.  
 
Vanaf 9.00 uur zorgt DorpsVereniging Oerle er voor 
dat er materialen (knijpers, handschoenen, 
vuilniszakken, etc.) aanwezig zijn bij de basisschool 
(speelplaats). De kinderen starten na de pauze 
(10.30 uur) met het zoeken naar zwerfvuil maar 
buurtgenoten zijn vrij om in hun wijk al eerder te 
beginnen.  

Zwerfvuilactie in Oerle  
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers-Jaargang 6, nummer 3, 1974 

KARNAVAL 1974 
een verhaaltje van Willie Huybers. 
Ik ben met Karnaval naar de olieboring geweest. 
Er waren héél veel mensen! 
En ook du burgemeester. 
En de pastor en de grote prins Marijn den urste. 
Raar eerst de burgemeester,die een poging 
probeerde, maar het lukte hem niet. 
Maar toen moest de pastor een poginc proberen. 
Maar ook hij kreeg er maar 'n beetje uit de grond. 
En sdn van de karnavalsclub zei: ik denk, dat do 
geesten daarboven niet wakker zijn. 
En ook de pastor ging met een droevig gezicht weg. 
Maar toen prins Diarijn den urste, die moest dan de 
laatste poging wagen. 
En ja hoor,die lukte! 
Er spoot olie uit de bodem van Oerle. 
Raar toen moest de olie nog naart laboratorium. 
En de grote mensen kregen kruipolie (bier) en de 
kinderen super,dat was limonade! 
 
----- 

We hebben met de kinderoptocht meegedaan met 
de bokkewagen. 
We hadden ons als chinees verkleed. Aan allebei de 
kanten van do wagen hadden we platen gehangen, 
en daar stond op: 
ENERGIE- BESPAREN,  
REIZEN MET DE BOKKENWAGEN! 
En toen de optocht bezig was, hadden ze ons twee 
keer opgeschreven. Met de prijsuitreiking waren we 
erg benieuwd, of we prijs hadden. 
En we hadden de tweede prijs. 
Ik had stempels, Paula een portemonnee, Walther 
had lepeltjes, vorkjes mesjes en theelepeltjes, en 
Wim 'n grote garage. En als je op 'n knopje 
drukte,reed het autootje er vanzelf uit. 
In Valkenswaard hebben ons Mien en ons Ria op een 
wagen gestaan. Ze hadden alle mensen met 
houtkrullen en zaagsel gegooid. 
De mensen werden allemaal boos! Maar ze hadden 
het eerst aan de politie gevraagd of ze het mochten. 
En er stond ook een vrouw met een bontjas aan en 
een pruik op,en die hadden ze vol gegooid. 
Ze hadden héél veel plezier gehad.  
 
We zijn ook naar Veldhoven naar de optocht wezen 
kijken, daar waren ook mooie wagens. 
Dit is wat ik over karnaval kon vertellen. 
 
dit verhaaltje was van Thea de Lepper. 
 
(beiden uit klas 4) 
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Advertentie Zuidzorg 
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Hier komt poster Boergondisch Oers 



25 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

Innovatie in de zorg 

Ervaringen en kennis delen rondom 
verstandelijke beperking en dementie 
 
Zorgorganisaties Severinus en Lunetzorg, 
KansPlus-Sien en MEE organiseren dinsdag  
23 februari 2016 wederom de ‘Dementietafel’. 
Dit keer met het thema: Innovatie in de zorg 
rondom dementie. 
 
Een bijeenkomst bedoeld voor familieleden, 
mantelzorgers en professionele hulpverleners van 
mensen met een verstandelijke beperking die 
dementie hebben of eerste signalen vertonen. De 
Dementietafel stelt hen in de gelegenheid om 
ervaringen en kennis uit te wisselen over de zorg en 
ondersteuning. Dit in een ontspannen en open sfeer, 
zodat het prettig is om elkaar vaker op deze manier 
te ontmoeten. Uiteindelijk wil de Dementietafel 
ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning 
verbetert en daarmee ook de kwaliteit van leven 
voor mensen met een verstandelijke beperking en 
dementie.  
 
Mensen met een verstandelijke beperking worden 
steeds ouder. De kans dat zij (gaan) dementeren 
wordt steeds groter. Er bestaat behoefte onder 
familieleden en mantelzorgers om in gesprek met 
anderen hun ervaringen met de zorg voor hun kind 
of familielid te delen (lotgenotencontact). 
Hulpverleners kunnen hun inmiddels opgedane 
kennis op het gebied van zorg en ondersteuning 
ontsluiten en leren van vragen en ervaringen van 
familieleden. 
 

Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een 
verstandelijke beperking die in een woonvoorziening 
wonen. Steeds meer mensen wonen zelfstandig in 
de wijk, of langer bij hun familie thuis. In het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
is het ook belangrijk dat voor deze mensen goede 
opvang, zorg en ondersteuning voorhanden is. 
 
Aanmelden 
De Dementietafel vindt plaats op 23 februari 2016 
van 19.00 en 21.30 uur bij De Herberg, Locatie 
Eckartdal. Fons Hendrix zaal, Nuenenseweg 1, 
Eindhoven. De toegang is gratis. 
 
Meer informatie 
Wie meer informatie wenst of zich wil aanmelden, 
kan zich richten tot Ad den Hartog van KansPlus-
Sien via dementietafel@severinus.nl.  
 
Over het initiatief 
KansPlus-Sien is initiatiefnemer van het project 
‘Dementietafel: delen en verbeteren’. Het project 
wordt in samenwerking met MEE, Lunetzorg en 
Severinus georganiseerd. 
 
Betrokken zorgorganisaties 
Voor meer informatie over de betrokken 
zorgorganisaties: www.severinus.nl, 
www.lunetzorg.nl, www.kansplus-sien.nl en 
www.mee.nl.  
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Vorige maand, op 30 januari, zijn de coaches en het 
Waste Processing Kids (WPK)-team met de bus 
afgereisd naar Venlo. Daar streden ze, samen met 
nog vele andere teams die de Benelux finale hadden 
gehaald, om de prijzen. Naast het team waren er 
ook veel supporters meegegaan en hebben zij zich 
flink laten horen tijdens de wedstrijden. De kinderen 
van groep 7/8 hebben wederom een geweldig fijne 
en leerzame dag beleefd in het Villa Flora te Venlo. 
Al namen ze deze keer geen beker mee naar Oerle, 
de kinderen en de coaches van de WPK hebben zich 
enorm ingezet om een zo goed mogelijk resultaat 
neer te zetten. En dat is ook gelukt, want bij de 
robotwedstrijden deden er 50 teams mee en werden 
ze 32ste met een puntentotaal van 868.  
Een prachtige prestatie!  

 
En zoals de presentatoren het ook weer gezegd 
hebben: bij de FLL zijn nooit verliezers!!!  
Iedereen heeft er veel van geleerd, ieder op z'n 
eigen manier.  
 
We kunnen met z'n allen terugkijken op een 
succesvol FLL 2016!!!  

Benelux Finale FLL 

De Lego League stand van WPK. 

Lego League-supporten tijdens de robotwedstrijd 

Hierbij de reactie van de organisatie van de FLL aan 
het team van de WPK naar aanleiding van hun 
bedankje voor de uitstekend verzorgde dag:  
 
Hoi Toppers van Waste Processing Kids (2963 J)  
 
Dank jullie wel voor deze lieve mail!!! Het is fijn om 
te lezen dat jullie een leuke dag hebben gehad en 
(nog belangrijker) met veel plezier hebben gewerkt 
aan de FIRST LEGO League. We hopen dan ook dat 
jullie deze herinnering jullie hele leven met jullie 
mee gaan dragen.  
 
Wij willen jullie ook bedanken voor jullie 
aanwezigheid. Jullie, als teams (en natuurlijk ook de 
coaches en andere vrijwilligers), maken dat de dag 
zo leuk is. Wij zorgen alleen dat de spullen 
klaarstaan J.  
 
Als ik het goed heb zijn jullie groep 8 leerlingen en 
gaan jullie volgend jaar naar de middelbare school. 
Heel veel succes daar en hopelijk komen jullie op 
een school die ook meedoet aan de FIRST LEGO 
League!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mark Francken  
Teamcoördinator landelijke programma's  
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Sjors Sportief 
Sjors Sportief nodigt kinderen uit om kennis te 
maken met sportieve en culturele activiteiten zonder 
meteen lid te hoeven worden van een club.  
De Kick-off vindt plaats woensdag 2 maart van 
15.00 uur - 16.30 uur bij sporthal Den Ekkerman 
voor kinderen van groep 1 t/m 4 en bij zwembad 
Den Ekkerman voor groep 5 t/m 8. De Kick-off is 
voor iedereen 'gratis' toegankelijk.  
Alle kinderen zullen daarna een boekje op school 
ontvangen met daarin alle activiteiten waar ze zich 
voor in kunnen schrijven.  

Puzzelen: Rebus 

Oplossing: Je moet geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. 

Puzzelen: 
Rebus 

Oplossing: Een warme maaltijd. 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

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

Uitslag kleur/knutselplaat van december 2015;  
“schoolspullen” 

Naast zwemmen noemt ze nog een andere sport 
waar ze haar hobby van heeft gemaakt. Dat is 
korfballen bij de welbekende korfbalvereniging 
B.I.O. Samen met vriendinnetje Bente speelt ze bij 
de kangoeroe club. Daar trainen ze ongeveer 1x in 
de twee weken, hebben een eigen T-shirt en spelen 
ze nog geen wedstrijden of zo. Dat komt later als ze 
doorgaat naar de volgende groep. 
 
Op welke school zit je en in welke groep? 
Amarins zit in groep 2 van basisschool St. Jan 
Baptist. Totaal zitten er ongeveer zo’n 30 kinderen 
iDat is best veel. De reden daarvan is dat ze samen 
met groep 1 één klas vormen. Ze krijgen les van 
twee juffen, juf Dana en juf Marielle. Gelukkig voor 
de juffen hoeven ze niet elke dag de hele dag 30 
kinderen tegelijk les te geven. Schrijven doen ze 
met een groep apart. Ik meen dat het nog een 
ander vak was dat ze apart doen, maar dat weet ik 
niet meer precies. Elke dag doen ze een 
stoelendans…oh nee!, ze gaan alleen met stoel van 
plaats veranderen zodat iedereen een keer naast de 
juf komt te zitten en hulpje kan zijn. Zo zeg ik het 
toch goed Amarins?! 
 
Vrienden en spelen. 
Die heeft Amarins genoeg. Zo worden onder andere 
Sep, Bente, Pien en Femke genoemd. Als ik vraag 
welke haar beste vriend of vriendin is, antwoordt ze 
met Sep. Had ik moeten weten. Ze noemde Sep 
toch als eerste op!?. Dat ik dat nou niet snapte.  
 
Televisie? 
Als Amarins televisie mag kijken vindt ze het leuk 
om naar de programma’s Klokhuis, de BVQ quiz en 
de BZT showte kijken. Moet eerlijk zeggen dat ik de 
laatste twee niet ken, maar ga ze thuis even zoeken 
op het internet. Als de televisie uit moet, speelt ze 

Mag ik even aan u voorstellen: 
 
De winnares: Amarins Nijlunsing 
Leeftijd: 5 jaar 
Zij woont: op Nieuwe Kerkstraat 17d 
Papa en mama heten: Rutger & Janine 
Broertjes of zusjes: 1 zus, Elke (8 jaar) en 1 
broertje, Evert (1 jaar) 
Huisdieren/dieren: konijn ‘Minnie’. Dat de 
opvolger is van ‘Inie’ 
Sport: zwemmen en korfbal 
Wat wil je later worden: daar gaat ze goed en lang 
over nadenken… tijd zat! 
 
In de decembermaand stroomden de kleurplaten 
binnen. Het werd voor ons wel moeilijk om te kiezen 
wie er een cadeaubon wint. Maar dat is natuurlijk 
onze eigen schuld. We kregen zulke mooie 
kleurplaten binnen. Maar helaas voor de meeste 
deelnemers: er kan er maar één winnen. Maar geef 
de moed niet op, wie weet win jij de volgende keer 
wel! Dus de kleurplaten in blijven sturen.  
Maar nu terug naar de winnares Amarins. Ze staat al 
te popelen om aan het interview te beginnen. Ze 
maakt meteen duidelijk dat papa en/of mama er niet 
bij hoeven te komen zitten om dingen aan te vullen. 
Ze kan het echt wel alleen weet Amarins te 
vertellen.  
 
Zwemmen is een hobby 
Bij binnenkomst wordt meteen het zojuist behaalde 
zwemdiploma, walrus, onder mijn neus gehouden. 
Apetrots zegt ze dat ze nu mag gaan zwemmen voor 
haar A. En ze mag terecht blij zijn, want dat is 
superknap gedaan! Ze zwemt 1x in de week een uur 
bij Wedex en krijgt les van juf Lizzy en juf Margje. 
Amarins vindt het leuk dat ze voor A mag gaan nu, 
maar weet ook dat het echt zwaar is om met kleren 
aan te moeten zwemmen. Die informatie heeft ze al 
van zus Elke gekregen. Maar 
ondanks dat alles zal ze haar 
A-diploma ook wel snel gaan 
halen aangezien zwemmen 
één van haar hobby’s is.  
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

een spelletje op de computer. Maar dat mag niet zo 
vaak, dus probeert ze in het kwartiertje/ half uurtje 
dat het mag zo vaak mogelijk een Olaf spelletje te 
spelen. Je raadt het denk ik al, Olaf is haar favoriet 
uit Frozen. Ze heeft ook een grote Olaf knuffel die 
overal mee naar toe gaat. Vandaar dat hij zilvergrijs 
van kleur is! Hij is gewoon niet meer wit te krijgen 
van de vele reizen. Moet erbij zeggen dat hij egaal 
grijs is en het lijkt of het zo hoort te zijn. Ze kent 
alle liedjes uit Frozen. Maar niet zoals de meeste 
meisjes vind ze het liedje ‘Laat het los’ het mooist. 
Nee, ‘Zomer’ van Olaf, die hoort ze het liefst! 
Amarins verzekert mij dat ze heel goed uitkijkt waar 
ze hem neer legt. Niet te dicht bij de verwarming, 
want anders smelt hij! Degenen die de film kennen, 
weten wel wat ze daarmee bedoelt. Ik neem aan dat 
de knuffel tijdens het knutselen en kleuren thuis niet 
uit het zicht is. Dat vindt Amarins ook leuk om te 
doen. Ze heeft zogenaamde knutselkaarten. Daarop 
staan allerlei leuke dingen die je kunt maken met en 
van materialen die je vaak standaard in huis hebt.  
 
Speelgoed 
Amerins heeft het natuurlijk heel druk met 

korfballen, zwemmen, 
kleuren en knutselen dus 
weet ze zo snel niet wat haar 
favoriete speelgoed is. Maar 
een paar dingen weet ze wel 
op te noemen. Zoals spelen 
met Knex, Lego Friends en 
buiten spelen. Liefst buiten 

in de sneeuw…als er die ligt.  
 
Eten?  
Ze heeft wel voorkeuren. Amarins eet het liefst 
pizza, poffertjes en spruitjes. Dat een kind spruitjes 
lust, hoor ik niet zo vaak. Goed van je Amarins! 
Maar er zijn ook dingen die ze vies vindt zoals peren 
en prutjes. Als mijn kinderen vragen om krakvlees 
weet ik wat er bedoeld wordt, maar prutjes? Ze legt 
uit dat het een gerecht is van alle soorten groenten 
door elkaar. Liever heeft ze de groenten apart 
vertelt ze. Een voorkeur qua groenten heeft ze niet, 
als het maar geen spruitjes zijn denk ik dan.  
 
Al eerder iets gewonnen? 
Dat heeft ze. Ze heeft namelijk een keer een andere 
kleurplaat uit de Koers gewonnen. Dat was een 
kleurplaat in samenwerking met de Schalm.  

Die gaven toen twee vrijkaarten voor het 
toneelstuk…of was het een film?...’De kleine 
kapitein’. Ook heeft ze met een kleurplaat van de 
Plus kaartjes voor de Efteling gewonnen toen ze nog 
maar 1 jaar oud was!  
 
Zou je iets willen veranderen op school of zo? 
Amarins zou de poppenhoek op school heel anders 
maken. Ze zou hem in ieder geval groter maken 
zodat er een slaapkamertje of zo bij kon. Daarnaast 
zou ze graag een regenboog op de witte muur 
zien..zou veel mooier zijn! Ze houdt van 
afbeeldingen met veel kleur. Nou Amarins, wie weet 
wordt er een keer naar je geluisterd. Misschien dat 
ze je vuurwerk tekening, met veel kleuren, die je 
gemaakt hebt op school wel als voorbeeld kunnen 
gebruiken.  
 
Dus laat ik tot slot mama nog even aan het 
woord 
Amarins is een druk, enthousiast, slim meisje. 
Gevoelig als ze weet hoe ze iets wil en je probeert 
dat dan te veranderen. Maar ook een spontaan, met 
soms een eigen willetje, meisje. Kan me daar 
helemaal bij aansluiten.  
 
Amarins, ik vond het heel gezellig en heel veel 
plezier met het uitzoeken van een cadeautje van je 
cadeaubon! 
 
 
Geschreven door: Marlene Snelders-Linssen 
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Puzzelen: Woordzoeker 

DéDé Danceballet voortaan op 
woensdag in Basisschool  
St. Jan Baptist! 
 
Vanaf dit schooljaar zijn er voortaan danslessen van 
DéDé Danceballet in de Basisschool in Oerle. De 
lessen worden gegeven in de speelzaal van de 
kleuters, mét een mooie verrijdbare spiegelwand. 
Vanaf februari zijn de lessen voortaan op woensdag 
van 16.15 uur tot 17.15 uur o.l.v. juf Lara in de 
leeftijd van 3 t/m 6 jaar. Bij voldoende animo 
starten we graag een groepje met wat oudere 
kinderen. 
 

DéDé danst op woensdag 
Danceballet is een unieke vorm van dans. De 
bewegingen zijn dynamisch, fel en energiek en er 
wordt ingespeeld op de laatste trends qua dans en 
muziek! 
Ook wordt er in de les tijd vrij gemaakt om te 
oefenen voor optredens. Zo zullen we op zondag 3 
april verschillende optredens verzorgen tijdens de 
Braderie in Oerle. 
 
Graag nodigen we je uit om na de carnavalsvakantie 
3 gratis proeflessen mee te doen op:  
woensdag 17 februari, woensdag 24 februari en 
woensdag 2 maart. Dans vrijblijvend mee en kijk of 
danceballet iets voor je is! 
Aanmelden mag via 040-2544052 of we zien je na 
de vakantie op woensdag verschijnen! 

Britte en Nova 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 29 februari 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 februari 2016’ en druk de pagina af. 
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2016 

De volgende kopijdatum is 
29 februari 2016 

Mei  
3 DementieCafé: Mantelzorg en dementie.  

19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1 
9 KVB: Moederdag viering 
15 SJO: Pinksterfietstocht 
18 VKS: afsluitingsavond 
19 Zonnebloem: Bedevaart Meerveldhoven / 

Koffiedrinken bij Oers Gezellig 
20 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
23 KVB: Wandeling 
25 VKS: dagje 's Hertogenbosch 
28 TCO: Verrassingsactiviteit 
28 Ophalen oud papier 
30 DVO: Besloten vergadering 
30 t/m 1-06 Groen en Keurig donateursactie 
  

Juni  
1 VKS: fietsen 
3 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
3 + 4 Boergondisch Oers 
8 VKS: fietsen 
12 OMTT Oerse Motor Tour Tocht 2016  
14 Zonnebloem: Bezoek Ruurhoeve in 

Hoogeloon 
17 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
22 KVB/VKS: Korte fietstocht 
25 Sluiting van de kerk St. Jan de Doper: 

19.00 uur 
25 Ophalen oud papier 
26 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
27 KVB: Teaparty of hapjes bij leden thuis 
28 VKS: fietsen en eten bij PIUS X te Bladel 
  

Juli  
1 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
5 DementieCafé:  Actief en veilig in en om 

huis.  19.30u Restaurant de Berkt, 
Wilgenman 1 

11 DVO: 19.30u Openbare vergadering 
15 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
16-17 TCO: Tieners voor Tieners (T4T) weekend 
  

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 

Februari  
19 Ophalen PMD-zak 
24 VKS: Edahmuseum 
26 Bosbender Kids: 14.00u-16.00u 
26 Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak 
27 Ophalen oud papier 
28 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
  

Maart  
1 DementieCafé: Gedragsveranderingen 

19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1 
2 VKS: Nagelstyling 
4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
4 t/m 6 Apres Ski weekend tent Oers Gezellig 
6 Veldh mannenkoor: concert d'Ouw School 
7 KBO: Filmavond 
7 DVO: 19.30u Openbare vergadering 
11 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
11 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
12 Harmonie: Jeugdproms in de Schalm 
14 KVB: Creatief met haken  
15 Zonnebloem: Eten bij ‘t Zand in Zandoerle 
18 Zwerfvuilactie 
18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
18 TCO: Informatie avond Oerse braderie 
20 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
23 VKS: Paasstukjes maken 
25 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
25 Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak 
26 Ophalen oud papier 
26 Rijvereniging St. Jan: ophalen oud ijzer 
27 SJO: Paaseieren zoeken 
  

April  
3 TCO: Oerse Braderie 
6 VKS: kaarten en rummicubben 
8 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
9 Grote Quiz van Veldhoven 
10 Zonnebloem: Eindhovense Revue 

(regionaal) 
11,12 of 
13 

KVB: Lunch met rondleiding bij Rooi 
Pannen in Eindhoven. 

16 Chemokar: Kerkplein Oerle 
17 Garagesale in Cobbeek 
18 DVO: 20.00u Jaarvergadering 
19 Zonnebloem: Voorjaarstuk maken in d’Ouw 

School 
20 VKS: volksdans instuif Oirschot 
22 Bosbender Kids: 14.00u—16.00u 
23  Ophalen oud papier 
24 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 

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

in Dorpscentrum d’Ouw School. 




