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Druk & technische realisatie

Geen Koers gehad?
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ).
Op de volgende plaatsen ligt de koers:
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School.
Stichting Koers van Oers
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen;
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle.
Kopij aanleveren
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een cd/dvd en een
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd).
Advertentie tarieven
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website:
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253 33 33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258 44 44

Verschijningsdata 2016 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek

2

01-02-2016

7

(17-02-2016)

3

29-02-2016

11

(16-03-2016)

4

28-03-2016

15
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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)
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(K)Oers met name(n)

BIO 24 uurs toernooi

Op 27 december is op 91-jarige leeftijd overleden
Mevrouw van Oosterom - de Natris.
Veel Oerlenaren zullen zich haar herinneren als de
juffrouw van de kleuterschool aan de
Zandoerleseweg.
Namens haar neven en nichten.

Oppas aangeboden
Mijn naam is Lois Sandkuijl. Ik ben 13 jaar en wil
graag oppassen op uw kinderen. Dus als u een
leuke, lieve, gezellige en betrouwbare oppas nodig
heeft voor uw kinderen bel dan 040-2053609 om
een keer kennis te maken.
Groetjes Lois.

Iedereen bedankt!

BIO 24-uurs strafworpentoernooi
incl. dienstenveiling
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016
zal er een groots BIO evenement
plaatsvinden in Oerle. We gaan dan voor
de eerste keer het evenement
24-uurs strafworpenschieten
houden, waarbij we met al onze
leden 24 uur achter elkaar
strafworpen gaan nemen. Hier
omheen zullen allerlei
activiteiten gepland worden,
waaronder op
zaterdagavond een
dienstenveiling die
gevolgd zal worden door een gezellige feestavond.
Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van de
activiteiten! Zet de datum alvast in je agenda en
houd onze website (www.biokorfbal.nl) in de gaten!

Nieuw (t)huis gezocht
BIO bedankt iedereen die ons genomineerd heeft
voor de Rabobank Verenigingsprijs en natuurlijk
iedereen die op ons gestemd heeft tijdens het
Tiroler Winterfest!
Wij zijn super blij met deze prijs.
Dameskorfbalvereniging BIO

We zoeken een liefdevol thuis voor Pommetje, de
hond van Dat Binnendijk.
Pommetje is een teefje van ongeveer 8 jaar oud.
Gesteriliseerd, zindelijk, aanhankelijk, trouw en
waaks.
Ze kan prima overweg met (kleine) kinderen, maar
of ze past bij andere honden of katten weten we
niet.
Graag contact opnemen met:
Ton ( 0402052530 ) of
Willem ( 0402051715 ) Binnendijk
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Rabobank Verenigingsprijzen

Op zaterdag 9 januari tijdens het Tiroler Winterfest
in dorpcentrum d’Ouw School werden de winnaars
bekend gemaakt van de Rabobank Verenigingsprijs
2015 en Oerlenaar van het jaar.
Dameskorfbalvereniging BIO is de winnaar
geworden van de Rabobank Verenigingsprijs 2015.
De cheque van € 750,- werd uitgereikt door Remco
Kuipéri van Rabobank Eindhoven-Veldhoven. De
tweede prijs ter waarde van € 400,- ging naar
Bloemenvereniging Groen en Keurig en
Kerst Meemekoar werd verblijd met een cheque van
€ 200,-.

Overpeinzingen

Een Nieuw jaar
2015 is voorbij… voorgoed voorbij.
Het is niet meer terug te draaien. Het Oude jaar is
verdwenen in de tijd. Het oude jaar is verleden tijd.
Stilletjes vertrok hij op 31 december bij de laatste
slag van 12 uur ‘s nachts door de achterdeur, terwijl
aan de voordeur het Nieuwe
jaar 2016 met veel gejuich
werd binnengehaald. Vuurwerk
en geknal begroette hem
enthousiast. Vol verwachting
van wat komen zal.
En ja, de mensen zullen het
Oude jaar heel snel vergeten zijn. Natuurlijk zullen
er nog wel een aantal mensen met weemoed aan
hem denken, vanwege de mooie herinneringen die
ze van hem hebben, maar de meeste zullen gewoon
blij zijn dat het Oude jaar verdwenen is.

Harrie van Beers (foto op de voorzijde van de Koers
en links op de foto hierboven) werd uitgeroepen tot
Oerlenaar van het jaar. Hij zette zich als vrijwilliger
in voor de werkgroep ‘Oerle wordt weer Oers’,
Stichting Nieuwe Levenskracht, Stichting
Jeugdbelangen, Sinterklaascomité, KPJ, KBO en was
collectant voor ‘Samen Verder’. Hij vervulde
verschillende taken bij Harmonie St. Cecilia, maar
ook Dorpscentrum d’Ouw School kan altijd een
beroep op hem doen. Hij versiert regelmatig de
kerk, onderhoudt de Oerse bloembakken en is al
jaren bezorger van de Koers van Oers. Hij was
voorzitter van Buurtvereniging Zandoerle.
Zijn leven is niet
compleet zonder
Bloemenvereniging
‘Groen & Keurig’. Hij
is er al jarenlang
voorzitter en de
drijvende kracht
achter veel mooie
initiatieven, zoals
o.a. het
Pompoenenplezier.

Het Nieuwe jaar … zo fris, jong en vol vertrouwen
dat hij er een mooi jaar van zal gaan maken. Een
jaar dat de mensen zich nog lang zullen heugen en
waarvan ze het jammer zullen vinden wanneer het
voorbij zal zijn.
Want het Nieuwe jaar is de toekomst en daar kijkt
iedereen naar uit. De toekomst zal beter worden,
mooier en fijner dan vorig jaar.
Het Nieuwe jaar weet niet dat het Oude jaar er, toen
hij startte, net zo over dacht en met dezelfde
overmoed begon aan zijn loopbaan. En nu … nu is
hij afgedankt, onbelangrijk geworden. Een schim uit
het verleden. Toegevoegd aan al die andere oude
jaren.
En het Nieuwe jaar?
Nou ik ben benieuwd wat dat Nieuwe jaar nu al voor
u gedaan heeft en verder voor ons allen in petto
heeft.
Een ding weet ik zeker … aan het einde van het jaar
weten we allemaal weer wat het Nieuwe jaar ons
heeft gebracht en dan … zullen we ook dat jaar, dat
intussen ook al Oud is geworden weer stilletjes laten
gaan en vol verlangen uit kijken naar het volgende
Nieuwe jaar.
Ik wens u allen, dat dit jaar heel veel moois en
goeds mag brengen voor u, uw familie en ons
allemaal.
Thea.
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 16 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
R. Franken (Amice)
Zaterdag 23 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
W. Jenniskens
Zaterdag 30 januari: géén viering in onze kerk!
Zondag 31 januari:
11.00 uur: gezamenlijke Eucharistieviering in
Christus Koningkerk met alle pastores
(Meerveldhoven)
Zaterdag 6 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater S. Malaka
(Convocamus)
Zaterdag 13 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
R. Franken
Zaterdag 20 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
R. Franken
Kerstconcerten en –vieringen
Het concert met de Alexanderband m.m.v.
Convocamus, het concert van harmonie St. Cecilia,
de speciale viering voor de Severinusbewoners
m.m.v. het Veldhovens Mannenkoor en ook de
Eucharistievieringen tijdens de Kerstmis zijn
allemaal prima verlopen. De kerk was steeds goed
gevuld en dat geeft een prettige onderlinge sfeer.
Met Oudjaar werd onder luid applaus afscheid
genomen van Frans Loots en zijn koor The Unity, de
pater verraste het koor nog met een champagneafscheid.
De tijd vliegt…de kerstboom is amper de deur uit en
Carnaval staat al weer te dringen.
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Pater Malaka – dinsdagochtendviering –
kerkwijkcentrum
Vanochtend is Pater Malaka vertrokken voor zijn
jaarlijkse bezoek aan zijn moeder, overige
familieleden, zijn congregatie en zijn vele projecten
in India. Met alle bedragen die hij zo her en der
ontvangt sponsort hij diverse projecten van
Harivullu in India. Hij ondersteunt daarmee o.a. de
huisvesting, opvoeding en scholing van
weeskinderen wonend in een weeshuis, het
onderwijs voor kansarme thuiswonende kinderen,
maaltijden voor zieken en ouderen, huisvesting voor
armen en weduwen. Hij zal ginds weer door velen
met open armen ontvangen worden: “wie goed doet
– goed ontmoet”, geldt ook voor hem.
De Eucharistieviering op dinsdagochtend en de
openstelling van het kerkwijkcentrum komt daarmee
te vervallen. Hoewel wij hem op 6 februari weer
terugverwachten, is de 1e dinsdagviering pas op 16
februari, dus na Carnaval!
Website en domeinnaam van de parochie
De domeinnaam van de parochie is veranderd,
overal is de toevoeging Veldhoven er tussenuit
gehaald en is nu: www.christuskoning.nl en
secretariaat@christuskoning.nl en ook het adres van
de pastores en van ons kerkwijkcentrum zijn
gewijzigd, zoals st.jandedoper@christuskoning.nl
Gezocht!
Om in de toekomst parochianen toch de
mogelijkheden te bieden om naar de Christus
Koningkerk te laten gaan wordt ook voor onze
kerkwijk een Kerktaxi gestart. In de kerkwijken H.
Jozef, St.-Maarten en H. Willibrordus bestaat deze
mogelijkheid al wat langer.
Wij zoeken dus chauffeurs (m/v) die af en toe
iemand(en) in de auto wil meenemen naar de kerk.
U kunt zich hiervoor opgeven op
st.jandedoper@christuskoning.nl Hoe meer
chauffeurs des te meer kan er gerouleerd worden!
Kleine moeite = groot plezier!
Achterin de kerk komen hiervoor intekenformulieren
waarop u naam en adres en tel. kunt opgeven. Ook
kerkgangers die graag een liftje willen, kunnen zich
hierop melden!
Alexa

Parochieberichten:

TCO: Spooktocht Zeelst

Overleden:
† Ed Flenterie (84 jr)
† Dinie Bosch – van Boxem (85 jr)
† Hans Wilgers (69 jr)
† Dat Binnendijk – van der Biezen (88 jr)
Pastoraal team:
Pastoor R. Franken, Kapelstraat Zuid 18
(040 – 303 07 60
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,
( 040 – 205 13 50
Pastor W. Jenniskens, Lange Kruisweg 7
( 040 – 253 26 15
Myriam Schoutsen, pastoraal werker,
p/a Blaarthemseweg 18
( 06 – 10 05 77 80
KerkWijkCentrum: in de sacristie: op dinsdag
van 9.30 - 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

We moesten eerst wachten bij de Molenvelden.
Toen werden de groepjes ingedeeld.
En daarna mochten de eerste en de tweede groep
met de huifkar naar de
spooktocht in Zeelst.
Toen moesten we
eventjes wachten tot
dat we mochten
beginnen. Er waren
bijvoorbeeld huizen of
plekken waar je
doorheen moest , en
daar zaten dan enge
dingen bijvoorbeeld:
kettingzagen, clowns,
‘n enge mevrouw in
een rolstoel,
bruidsmeisjes
enzovoort.
De tocht heeft ongeveer 3/3,5 uur geduurd. Aan het
einde van de spooktocht moesten we even wachten
op iedereen en toen konden we de huifkar weer in
en weer terug naar de Molenvelden.
Toen we bij de Molenvelden aan kwamen gingen we
een film kijken. Een horror film. Toen mochten we
een hamburger halen en drinken bij de bar.
De horror film was erg leuk/eng. En toen kwamen
de ouders en gingen we weer naar huis.
Groetjes Ruby Feijen en Pipe Vonk.
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Kerstpuzzel Kerst Meemekoar

In deze kerstpuzzel zijn de namen van bekende
Oerlenaren door elkaar gehusseld middels
anagrammen
Bijvoorbeeld: J O D E L J A M I N G
(5,2,4)
heet in het dagelijkse leven: M I L J A D E J O N G
Los alle anagrammen op en je vindt van boven naar
beneden een vurige wens van de Dorpsvereniging
voor het nog te bouwen Zorgcluster Oerle.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6

De oplossing van deze puzzel vindt u volgende
maand in de Koers van Oers en binnenkort op de
site.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SONJA VERHAN
(3,3,5)
E D E L M A N N V A A R R V I N K (7,3,7)
SANDRA TINESA
(5,7)
CAVIA PENKEMMEN
(5,3,6)
JOB WALSCI
(3,6)
JET VAN HOE
(2,3,4)
M O B IJ T R A A N S C H O E R
(6,9)
RACHEL PASCRIPS
(5,9)
C A N D I E S P R E E K V R IJ
(4,3,2,6)
DINA VIERTIG
(4,3,4)
ROSSIGE KNODS
(4,8)
DORA GEMERCD
(5,2,4)
B R A M R IJ H A U S J E
(5,7)
NINO ROERIS
(4,6)
A N D R E M E E R V R I E N D E N (4,3,3,7)
GERDA FARTAM
(4,2,5)
L E N IJ O N I E
(3,5)

Donateursactie SNL

Twee keer schaterlachen in De Schalm.

Spetterende klucht: ‘Pak de poen’.
(Tekst: Kees Daris/Foto: Nikki de Jong)

In april van dit jaar speelde Theater ’t Ros zes
keer “Pak de poen”, de Nederlandse vertaling
van “Funny money” van Ray Cooney. Voor
liefhebbers van de klucht werd het een avond
om hun vingers bij af te likken.
Kantoorklerk
Het stuk brandt vrijwel meteen na de intro los als
Ronald de Vlieger, een brave kantoorklerk, op zijn
verjaardag thuiskomt met een koffer geld. In de bus
naar huis heeft hij zijn eigen koffer per ongeluk
verruild voor dit exemplaar. Zijn vrouw Sylvie vindt
dat hij aangifte moet doen. Ronald is er echter ervan
overtuigd dat het om illegaal geld gaat, dat bij
toeval in goede handen is gekomen. Hij wil snel
emigreren, boekt meteen een enkele reis Brazilië en
belt een taxi om hem en zijn vrouw naar Schiphol te
brengen. Zelfs voor het etentje met zijn vrienden
om zijn verjaardag te vieren is geen tijd meer. Op
het moment dat hij zich aan het omkleden is wordt
zijn vrouw al geconfronteerd met de politie
Eindhoven en later ook nog eens met de recherche
Brabant Zuidoost. Ondertussen zijn de vrienden voor
het etentje gearriveerd en belt de taxichauffeur aan.
Voor Sylvie wordt het allemaal te veel. Zij zet het op
een drinken.
Geloofwaardigheid
De zaal trilt regelmatig op zijn grondvesten, na weer
een bulderlach. Amateurtoneel in het algemeen en
de -klucht in het bijzonder worden vaak gekenmerkt
door typetjes die in bepaalde onverwachte of bizarre
situaties terecht komen.

Dat gebeurt natuurlijk ook in deze klucht. Dankzij
het uitstekende spel blijft de geloofwaardigheid in
dit geval toch behouden. Dat is niet in het minst te
danken aan de twee hoofdrolspelers. Jules Keeris
(22) speelt Ronald de Vlieger en is in de kleine twee
en een half uur dat het stuk duurt nauwelijks van
het podium af. Hij blijft in alle (vaak bizarre)
situaties geloofwaardig. Dat laatste geldt zeker ook
voor zijn belangrijkste tegenspeler, Inge Peeters
(21), zelfs als ze een stomdronken vrouw van bijna
middelbare leeftijd speelt. De beleving en het lef van
deze twee spelers mist zijn weerslag op de andere
spelers niet. Zij leveren eveneens een topprestatie.
Theater ’t Ros gaat dit seizoen op herhaling
met deze klucht, op 28 en 29 januari, telkens
op 20.00u in Theater De Schalm aan het
Meiveld in Veldhoven. Het betreft
voorstellingen die op de eerste plaats bedoeld
zijn voor donateurs van Nieuwe Levenskracht
in Veldhoven. de kaarten kosten € 4,00 per
stuk; en kunnen vanaf 2 januari afgehaald
worden bij:

• Mia van den Wildenberg, Oude Kerkstraat 41
• Theo Snelders, nieuwe Kerkstraat 8
Er blijven ongetwijfeld kaarten over voor de
vrije verkoop. Reserveren is ook mogelijk via
de normale kanalen, www.theatertros.nl of
“Theater ’t Ros”-reserveringslijn:
06-55831274. Kaarten kosten € 10,00.

Met oog voor Oers!
GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten? Kijk op www.gbveldhoven.nl
Of bel: ( 040-2535264
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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:
Niet veel later heeft Jan zich ook bij Tijdloos
aangesloten en is hij zich vooral gaan bezighouden
met de interieur-en meubelontwerpen voor de
onderneming.
Al snel had het echtpaar mee ruimte nodig voor hun
activiteiten - zij kochten het pand en bouwden het
uit van 180 m2 naar 400 m2. Kijkend naar de
voorgevel verwacht niemand dat Tijdloos beschikt
over een pand van 50 meter diep waarin zowel
showroom als gordijnatelier zijn gevestigd!

Geschiedenis
Het echtpaar Ellie en Jan Leijten is Tijdloos gestart
en daar beiden nog steeds zeer actief.
In 1996 liet Ellie weten iets te willen gaan
ondernemen wat aansloot op haar interesse en
opleidingen; van origine is zij expert op het gebied
van stoffen. Op dat moment stond het pand aan de
Dorpstraat 19 te Veldhoven, waar eerder Oogenlust
gevestigd was, te huur. Een prachtige locatie met
uitstekende parkeergelegenheid. Tijdloos was een
feit!

In april 2016 bestaat Tijdloos 20 jaar. Gedurende
deze jaren is de onderneming uitgegroeid tot een
woonwinkel die landelijke bekendheid geniet.
Activiteiten
De hoofdactiviteit van Tijdloos is het inrichten van
huizen in heel Nederland maar ook ver daarbuiten.
Daarnaast worden klanten geadviseerd in hun eigen
woon- of werkomgeving of in de woonwinkel. Én
Tijdloos beschikt dus over een eigen gordijnatelier
waar diverse soorten raambekleding op maat
worden gemaakt.
Ook worden meubelen op maat ontworpen en
geproduceerd. Dit geldt voor zowel zitmeubelen en
tafels, als voor interieurbouw. Samen met de klant
worden tekeningen gemaakt waarin alle wensen zijn
verwerkt en worden materialen en kleuren gekozen.
Omdat het echtpaar regelmatig de woonbeurzen in
bijvoorbeeld Milaan, Parijs en Keulen bezoekt, blijft
Tijdloos bij de tijd en op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen.
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Daarnaast worden in het pand aan de Dorpstraat
ook losse meubelen en decoratie verkocht.
Maar waar de klant ook voor kiest: bij alle
activiteiten van Tijdloos staan kwaliteit, creativiteit
en vriendelijkheid hoog in het vaandel! Inmiddels
heeft de onderneming 4 medewerkers en wordt
regelmatig gebruik gemaakt van oproepkrachten.
Luisteren en aandacht
Tijdloos heeft een interieurboek uitgegeven getiteld
“woon je eigen leven” en deze titel refereert aan het
feit dat een interieur bij de gebruiker moet passen.
Bij de ontwerpfase is luisteren daarom van
essentieel belang. Daarna wordt een grondplan
gemaakt en materialen en vormen gekozen.
Aandacht voor details, hoe klein ook, is wat Tijdloos
groot heeft gemaakt.
Merkmeubelen
Omdat de collectie vaak wisselt, moeten Ellie en Jan
in de winkel regelmatig plaats maken voor nieuwe
items.

Opbrengst MS collecteweek

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS
Fonds is het mooie bedrag van € 1.542 in
Veldhoven opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan
onderzoek (voor een beter leven nu en een
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit
jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan,
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant
gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro
5057 te Rotterdam!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar
ondersteunen als collectant? Neem contact op met
het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl

Dit betekent dat zeer regelmatig diverse
merkmeubelen en decoratie wel tot 50% in prijs
verlaagd zijn. Zo kunnen klanten ‘grote merken’
aanschaffen voor een kleine prijs!
Jonge collectanten op pad.
Dit artikel betreft een rectificatie en wijkt dus af
van de papieren versie van de Koers van Oers.
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Het interview

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

“Ik kon vroeger geen nee zeggen”
Al meer dan een halve eeuw is Frans Loots
(77) actief als vrijwilliger in Oerle.
Korfbalvereniging BIO, jongerenkoor The Unity
en de Stichting Historisch Oerle liggen hem na
aan het hart. Daarnaast voorzag Frans twaalf
jaar de publicatieborden bij de invalswegen
van Oerle van aankondigingen van
evenementen. Tot op de dag van vandaag zet
deze aimabele dorpsgenoot zich nog in voor de
gemeenschap.
Door Ad Adriaans
“Ik kon vroeger geen nee zeggen”, zegt Frans als hij
geconfronteerd wordt met zijn jarenlange inzet voor
verenigingen en stichtingen. De geboren
Eindhovenaar is
opgeleid als
fijnbankwerker. Hij
werkte onder meer voor
sigarenfabriek
Velasquez in
Meerveldhoven en
Prontophot in Hapert. In
1960 leerde Frans zijn
latere echtgenote Lies
kennen waarmee hij in
1964 trouwde. Lies was
indertijd actief bij
korfbalvereniging BIO.
Frans: “In 1962 werd ik
gevraagd om lid van
BIO te worden om links
en rechts wat te helpen.

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

Ik volgde een aantal cursussen en heb jarenlang de
jeugd getraind. Momenteel train ik nog steeds het
recreantenteam.” Frans geniet het erelidmaatschap
van de korfbalclub.
The Unity
Ruim 38 jaar was Frans dirigent van jongerenkoor
The Unity. Op 31 december 2015 luisterde het koor
voor het laatst een dienst op in de St. Jan de
Doperkerk. “Ik kan wel leiden, maar streng zijn zit
niet in mijn karakter”, zei Frans in een interview bij
gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het
koor.
Misschien was dat wel de reden dat het
jongerenkoor veel leden telde die langer dan 30 jaar
lid waren. Het gevolg was wel dat gaandeweg het
woord jongerenkoor uit de naam geschrapt werd.
Het was de toenmalige pastoor Vekemans die dertig
jaar geleden iets zocht waardoor meer jongeren
naar de kerk zouden komen. Frans: “Hij kwam naar
me toe en vroeg me om een jongerenkoor op te
starten. Even heb ik de boot afgehouden, maar na
enig aandringen zegde ik mijn medewerking toe. De
pastoor had al een organist en enkele leden bij
elkaar gezocht.”
Frans deed in de korfbalwereld veel ervaring op in
het werken met de jeugd. “Vroeger heb ik diverse
jeugdleiderscursussen gevolgd. Later heb ik deze
cursussen zelf gegeven. Van die kennis en ervaring
heb ik bij het koor veel profijt gehad. Ik had echter
nooit gedacht dat ik het zo lang zou volhouden.
Mijn bedoeling was dertig jaar geleden alleen maar
het koor op te starten.”
Jarenlang schommelde het ledental rond de dertig.
Uiteindelijk is dit teruggevallen naar dertien dames.
Ze vinden allemaal dat Frans goed met hen overweg
kon. De wekelijkse repetitie was voor hen echt een
avondje uit. “Ze deden het allemaal even graag”,
weet Frans. “De repetitieavonden waren heel
plezierige bijeenkomsten. De jaren gingen zo vanzelf
voorbij. En ik was bang dat als ik er mee zou
stoppen het koor uit elkaar zou vallen.”
Ruim 38 jaar luisterde het koor één keer per maand
een dienst op in de St. Jan de Doperkerk in Oerle.
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De op handen zijnde sluiting van de kerk en de
leeftijd van Frans vormden de voornaamste redenen
van het stoppen van de zanggroep. De vrijdagavond
was al die jaren heilig voor Frans, en hij zal het koor
zeker missen. “De gezelligheid van de meiden onder
elkaar en hoe ze mij bejegenen zal ik zeker missen.
Het was altijd één grote vriendenclub.”
Publicatieborden
‘Is de eerste juli regenachtig, de hele maand is
twijfelachtig’. Wie Oerle binnenrijdt krijgt regelmatig
een goed humeur bij het lezen van de
publicatieborden die bij de invalswegen staan. 12
jaar lang zorgde Frans er voor dat er altijd iets op
stond.
Op de borden mogen Oerlese verenigingen en
stichtingen hun evenementen aankondigen. “Meestal
paste de aangeleverde tekst niet op het bord. Dan
was het puzzelen om de aankondiging passend te
maken.” Daarvoor had Frans thuis in de garage een
plank van 1.70 meter. Per aankondiging mogen
twee regels van die lengte worden gebruikt. Met drie
kant en klare pakketje letters bezocht Frans elke
maandag de borden. “Ik streefde ernaar dat iets wat
voorbij is de volgende dag van het bord af ging. Er
kunnen in totaal drie aankondigingen op het bord
staan. De meest recente datum wilde ik altijd
bovenaan hebben staan, dus als ik er iets afhaalde,
moest ik de rest naar boven verplaatsen.”

Van tijd tot tijd wist hij de weggebruikers te
verrassen. “Er is me indertijd gevraagd of ik er altijd
iets op wilde zetten, ook als er geen aankondigingen
zijn.
Ik zag in Veldhoven borden die regelmatig leeg zijn.
Dat vond ik jammer. Eerst verzon ik zelf dingen.
Later gebruikte ik vaak spreuken. Wij groeiden
vroeger op met spreuken en gezegden.” Frans
merkte dat zijn creativiteit op prijs wordt gesteld.
“Mensen waardeerden het wel. ‘Dat heb je mooi
bedacht’, zeiden ze dan. Zo merkte ik ook dat de
borden gelezen werden.”
Als hij zelf de borden passeerde, wierp hij er
steevast een blik op. “Eén keer gebeurde het dat ik
een letter vergeten was. Daar kwam ik pas de
volgende dag achter. En een keer zat er een spelfout
in. Daarover werd ik meteen gebeld, dat vond ik wel
fijn.” De drukste periode waren de honderd dagen
voorafgaand aan het eeuwfeest van Rabobank Oerle
-Wintelre. “Gedurende honderd dagen heb ik op het
bord afgeteld naar de honderdste verjaardag van de
bank. Iedere avond maakte ik toen rond 23.00 uur
een rondje Oerle.”
Stichting Historisch Oerle
Frans was ook betrokken bij de totstandkoming van
het fotoboek over Oerle en haar bewoners. In 2000
werd de jaarlijkse dahliatentoonstelling
gecombineerd met een fototentoonstelling over
geslachten die meer dan honderd jaar in Oerle
woonachtig zijn. Dat waren er ongeveer achttien.
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Van alle families kwamen oude foto’s boven water
die de eerste aanzet vormden van een digitaal
archief dat in beheer kwam van Frans.
Frans: “In 2008 werden we benaderd door de
werkgroep Oerle wordt weer Oers. Zij vroegen ons
of we een fotoboek konden maken dat in 2011
gepresenteerd kon worden. We hebben enkele
mensen benaderd, de Stichting Historisch Oerle
opgericht en zijn aan de slag gegaan.” De kar werd
getrokken door Frans, Ellie Schippers-Smolders en
Henk Senders en zijn dochter Bertina.
Het boek moest vooral beeldmateriaal bevatten van
woningen en hun bewoners die er nu niet meer zijn.
Henk en Ellie gingen het veld in om foto’s te
verzamelen. Het binnengekomen materiaal werd
geordend door Frans. Bertina nam vanuit haar
expertise de lay-out van het boek voor haar
rekening. “Insteek was de oude boerderij, woning of
winkel die er niet meer is”, vervolgt Frans. “Daar
zochten we foto’s van de families bij. In
onderschriften vermeldden we bijzonderheden.” Het
veldwerk was een intensief karwei en werd straat
voor straat aangepakt. “We hadden uiteindelijk van
155 families uit nagenoeg alle straten van Oerle
materiaal.
Het resultaat was een boek dat het interessant is
voor Oerlenaren, maar ook voor oud-Oerlenaren en
nieuwkomers. “Het was een kwalitatief goed boek
geworden met 440 pagina’s. Er staan ruim
achthonderd foto’s in, met onderschrift. Bij sommige
foto’s staat een verhaaltje.” Op 27 augustus 2011
zag het fotoboek over Oerle het levenslicht. Het
boek, getiteld ‘Witte nog?, werd gepresenteerd
tijdens de dahliatentoonstelling van Groen en
Keurig.
Alle voorintekenaars kwamen dat weekend hun
exemplaar afhalen in dorpscentrum d’Ouw School.
Het aantal voorinschrijvingen overtrof alle
verwachtingen. De Stichting Historisch Oerle hoopte
er 500 aan de man te brengen. “500 boeken was al
niet weinig. We hadden er in eerste instantie 750
besteld bij de drukker”, zegt Frans. “Op een
gegeven moment begon de voorverkoop zo hard te
lopen dat we het aantal hebben opgehoogd naar
duizend. Ik ben heel dankbaar dat het boek zo goed
is aangeslagen.” Uiteindelijk zijn alle boeken
verkocht.

Nog steeds verzamelt de stichting foto’s voor het
archief. En Frans heeft nog meer onderhanden. “In
1938 heeft meester Rijken de geschiedenis van
Oerle beschreven. Enkele jaren geleden is deze
documentatie bij mij terechtgekomen. Het zijn 69
getypte vellen met geschiedenis die ik momenteel
aan het ordenen ben.”
Tot besluit een oproep en een woord van dank
Frans verwacht dat er inmiddels mensen zijn die het
boek ‘Witte nog?’ niet meer gebruiken. Omdat er
nog steeds vraag is naar het boek is Frans bereid
om nette exemplaren van het boek voor twintig euro
terug te kopen. Daarmee kan hij dan weer anderen
blij maken.
Samen met The Unity luisterde Frans op
31 december jongstleden voor de laatste keer een
dienst op in de Oerlese kerk. “Het was drukker dan
normaal. Deze laatste keer was wel emotioneel voor
me. Na de dienst hebben we nog een heel gezellig
samenzijn gehad met pater Malaka. Graag wil ik nog
de leden en oud-leden van The Unity en de
kerkgangers die 38 jaar naar ons zijn komen
luisteren bedanken! Ik heb het altijd met veel
plezier gedaan.”

Frans (links) samen met pater Malaka.
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Oersmakelijk

Bereidingswijze
Verwarm de oven tot 200 graden.
Pluk de verse kruiden (in totaal een handje vol) en
snijd in grove stukjes. Pel en knijp de knoflook fijn
boven een flinke scheut olijfolie, meng de verse
kruiden erdoor en bestrooi met zout en versgemalen
peper.

Het recept is deze keer van: Bart van der Zee

Geitenkaastaartje

Vet 4 tartelette vormpjes royaal in met vloeibare
boter en snijd m.b.v. een rond bakje een ronde
vorm uit het bladerdeeg en beleg hiermee de
taartvormpjes. Prik met een vork gaatjes in de
bodem en besmeer elk taartje met een theelepel
Franse mosterd. Bestrooi dan met geraspte Comté
zodat de bodem bedekt is. Maak vervolgens rondjes
van de geitenkaas en leg er drie plakjes van in de
vorm. Leg in de tussenliggende holtes partjes
tomaat en besprenkel de taartjes met de
kruidenolie.
Zet de taartjes ongeveer 25 minuten in de oven en
besprenkel ze voor het serveren met nog wat van de
kruidenolie. Haal de taartjes uit de vorm en leg ze
op een bordje eventueel versierd met een kleine
salade.
Drink er een glaasje gekoelde VANDENBELD Blanc
Sec bij, voor een sublieme combinatie.

Ingrediënten (voor 4 personen)

• 4 plakjes bladerdeeg (ontdooid)
• 150 gram geraspte Comté of Gruyère
• 300 gram chèvre buche (rolletjes stevige
•
•
•
•
•
•
•

geitenkaas AH of Lidl)
4 tasty tom tomaatjes in kwarten
4 theelepels fijne Franse mosterd
olijfolie
vloeibare boter
1 teentje knoflook
peper en zout
verse kruiden zoals:
salie, rosemarijn, oregano, bieslook, basilicum en
peterselie

Stuivend fris, crispy droog, sprankelend geurend
naar vers gemaaid gras. Gemaakt van vooral
Sauvignon, aangevuld met Semilion en Muscadelle.
Natuurlijk verkrijgbaar bij mij!
Je kunt dit taartje ook groter maken als bijvoorbeeld
een lunch op de zondagmiddag.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat we in
Frankrijk elke dag een viergangendiner bereiden
voor onze gasten en dit voorgerecht komt
regelmatig voorbij. Niet alleen als voorgerecht maar
ook wel eens als lunchgerecht. Onze gasten worden
altijd blij als ze dit op hebben!
Voor mij is het recept een van mijn favoriete,
eigenlijk lust ik alles en ik vind ook echt heel veel
lekker. Maar dit geitenkaastaartje is echt zóóó
geweldig. Het zal altijd bovenaan mijn lijstje staan.
Daarom wil ik het met Oersmakelijk delen.
Wil je het liever in Frankrijk komen proeven, dan
ben je van harte welkom!
Ik wil de pollepel doorgeven aan
Ellen van den Hoek
omdat we beiden van lekker eten
houden en daar zijn we dan ook altijd
over aan het kletsen. Ellen is zelf in
Frankrijk geweest en onder het genot
van lekker eten en daarbij een
glaasje wijn heeft ze genoten van
haar vakantie. Ik geloof dat
Ellen wel een van haar
specialiteiten met ons wil
delen...
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Financiële ondersteuning

Een nieuwe dienst in Dorpscentrum
d'Ouw School.
Dit betreft de hulp bij het doen van aangiften
en advies op het gebied van belastingen/
toeslagen alsmede testamenten en
schenkingen.
Wie kan het nu nog allemaal bijhouden ? De
huurtoeslag, de zorgtoeslag, aangiften
inkomstenbelasting via internet enzovoort. Niet
alleen de vaste regels van de diverse regelingen
maar ook de bijna jaarlijkse veranderingen. En dan
ook nog de regels en ontelbare mogelijkheden
omtrent testamenten en schenken. Het verandert
bijna jaarlijks waardoor de gewone man het niet
meer kan volgen tenzij je er vaak genoeg mee van
doen krijgt. Ik ben u daar graag behulpzaam bij,
noem mij maar uw financiële coach.
In 2015 ben ik in de gelukkige omstandigheid
gekomen om te mogen stoppen met werken. Bijna
45 jaar ben ik werkzaam geweest in de financiële
sector waarbij ik 33 jaar direct contact met klanten
heb gehad. In de zoektocht naar een nuttige en
leuke tijdsbesteding ben ik uitgekomen bij de
financiële coach.
Ik denk namelijk dat er behoefte is bij veel (oudere)
mensen aan een stuk financiële coaching. Het
binnenlopen bij een bank is tegenwoordig niet meer
mogelijk. Met name voor ouderen is de drempel om
afspraken met de bank te maken groot geworden.
Bovendien is de kans groot dat er elke keer iemand
anders op de stoel van de bankadviseur zit waardoor
je elke keer je verhaal opnieuw moet gaan vertellen.

Regio De Kempen
06 - 2184 8165

DE MOBIELE FIETSENMAKER
VOOR
FIETSACCU-SERVICE
TESTEN e/o REVISEREN

VOOR
FIETS-OMBOUW
NAAR ELEKTRISCH

VOOR
Service en onderhoud van
rollators, rolstoelen,
gewone en elektrische fietsen

VOOR
bij u aan huis of op het werk.
u hoeft geen lid te zijn.

BERT VAN EETEN
06 - 2184 8165

bertvaneeten.fietsned@gmail.com

14

Naast het verzorgen van aangiften
Inkomstenbelasting en aanvragen van Toeslagen
(zorg/huurtoeslag) wil ik ook graag met mensen
over de navolgende zaken praten en waar nodig
acties in gang zetten:
• Wel/geen testament maken: wat zijn de voor- en
nadelen van een testament ?
• Het aanwijzen van een executeur testamentair.
Wie gaat uw laatste wil ten uitvoer brengen ?
• Het opmaken van een levenstestament. Wat nu
als u nog in leven bent maar niet meer in staat
bent om uw eigen belangen te behartigen ? Wat
wilt u in een dergelijke situatie ?
• Opmaken van een overlijdenscodicil. Nu
vastleggen wat u wil indien er sprake is van
overlijden kan een hoop gedoe voor kinderen
besparen !
• Eventuele schenkingen aan kinderen/
kleinkinderen/derden bespreekbaar maken of
plannen. Wie betaalt er immers nu graag te veel
belasting ?
Ik denk graag met u mee. De uitvoering van alle
belangrijke zaken laat ik graag aan professionals
over. Daarbij kan dat ook uw eigen professional zijn
(bijvoorbeeld notaris) maar het kan net zo goed een
bekende in mijn netwerk zijn. De mogelijkheden
bespreek ik graag met u.
Naast het jaarlijks verzorgen van de aangifte(n)
inkomstenbelasting of de aanvraag van toeslagen
kan het bij een eenmalige coachingsopdracht
blijven. Het is echter ook mogelijk om dit soort
zaken op regelmatige basis te bespreken.
Ik ben graag bereid om eens vrijblijvend met u in
gesprek te gaan. Het eerste gesprek over uw
financiële zaken van 30 minuten kost u niets !
Sjef van den Aker
Woonplaats: Berkel Enschot
Tel. 06-28203377
E-mail: sjef.van.den.aker@gmail.com
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Reactie op “PGB-chaos”
Graag wil ik reageren op het artikel “PGBchaos” gepubliceerd in De Koers van Oers
nummer 11, december 2015.
Ik zou graag een aantal zaken rechtzetten die naar
mijn idee niet of niet volledig duidelijk worden in het
genoemde artikel.
Het is zeker zo dat de SVB in de eerste maanden
van 2015 problemen heeft gehad met het op tijd
inrichten van de PGB’s. Dat was voor cliënten en
hun zorgverleners erg vervelend. Dat had te maken
met de overdracht van cliënten vanuit de AWBZ
naar de gemeenten, die pas in de laatste weken van
2014 plaats vond.
In de loop van het jaar hebben de gemeenten alle
cliënten met een indicatie voor begeleiding
(waaronder oa de dagbesteding valt) opnieuw
moeten indiceren.
De meeste van die cliënten hebben overgangsrecht
van hun oude (AWBZ) indicatie tot 1 januari 2016.
Dit zijn clienten die ZIN (zorg in natura) hebben en
clienten die voor een PGB (persoonsgebonden
budget) hebben gekozen.
De mensen die een PGB hadden voor die indicatie
begeleiding moesten van de staatssecretaris
geherindiceerd worden voor 1 oktober 2015. Met als
reden dat dan de SVB de tijd heeft om de nieuwe
budgetten van 2016 op tijd ingeregeld te hebben.
Wanneer gemeenten dat niet op tijd voor elkaar
hadden, kregen clienten een verlengd
overgangsrecht tot 1 mei 2016.
Zelf ben ik werkzaam als indicatiesteller voor een 4tal kempen-gemeenten (ook genoemd in het
artikel). Ik wil graag opmerken dat wij aan alle
clienten met een PGB een nieuwe beschikking
hebben kunnen afgeven voor 1 oktober. En de
bijbehorende doormeldingen naar de SVB zijn ook
allemaal afgerond voor 1 oktober. Tussen 1 oktober
en 1 januari hadden we vervolgens de tijd om de
clienten met ZIN te herindiceren. Ook deze hebben
allemaal een beschikking gehad voor 1 januari 2016.
In het artikel “PGB-chaos” wordt geconcludeerd dat
ruim 60% van de burgers nog geen nieuwe indicatie
heeft gehad.

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

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

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

Dit is een onterechte conclusie. Het kan zo zijn dat
de SVB inderdaad veel minder budgetten aangemeld
heeft gekregen dan in 2015. Maar daar zijn andere
redenen voor.
-Wij hebben gezien dat veel cliënten overgestapt
zijn van een PGB naar een ZIN indicatie. Mede
doordat heel veel zorgaanbieders die voorheen
vanuit een PGB werkten, nu contracten hebben
gesloten met gemeenten om direct ZIN te kunnen
leveren. Deze cliënten komen dus niet meer bij de
SVB terecht.
-Er zijn ook cliënten die geen indicatie meer nodig
hebben omdat in het voorliggend veld (bijv.
vrijwilligers, welzijnsvoorzieningen) veel lokaal
opgetuigd is door gemeenten, waardoor zorgvragen
ook zonder indicatie opgelost kunnen worden.
Bijvoorbeeld de indicatie-vrije inloophuizen.
-Ook zijn in een aantal gemeenten
beleidswijzigingen doorgevoerd waardoor
bijvoorbeeld met andere subsidieregelingen zorg
wordt gefinancierd, waardoor een PGB niet langer
noodzakelijk was. Bijvoorbeeld huishoudtoeslag in
plaats van een indicatie hulp bij huishouden in een
PGB.
Het is een voorbarige en onjuiste conclusie om te
stellen dat gemeenten een deel van hun werk niet
“klaar” hebben. Er zijn wel minder PGB’s toegekend,
dat is ongetwijfeld zo. Maar de zorgvragen zijn wel
gehoord en (sprekend voor de gemeenten waar ik
voor werkzaam ben) allemaal opgelost.

16

Jammer vind ik het dan ook te lezen in het
betreffende artikel dat uit de informatie vanuit de
SVB onjuiste conclusies worden getrokken. Liever
had de KBO te rade kunnen gaan bij de genoemde
gemeenten. Dan was er een ander beeld ontstaan.
Het is jammer dat er op deze manier onnodig onrust
gezaaid wordt. In de media worden over het
algemeen meer negatieve geluiden gehoord dan
positieve, helaas.
Daarom mijn reactie. Gemeenten hebben heel veel
goed werk verricht en hebben het welzijn van de
burgers hoog in het vaandel. Ik heb heel veel mooie,
goede gesprekken gevoerd. En veel gemeenten zijn
prima in staat om samen met professionele
zorgverleners, welzijnsorganisaties en mantelzorgers
de zorg goed in te richten.
Ik ben ervan overtuigd dat we met extra mankracht
en veel overuren heel zorgvuldig alle clienten
bezocht en gesproken hebben. En ik ben er trots op
dat we op tijd de klus geklaard hebben.
O. Smolders, Zandoerle

Dementie Café

Dementie: daar sta je niet alleen voor!
Voor iemand met dementie (of het vermoeden
daarvan) en zijn familieleden is het krijgen van de
juiste informatie, praktische hulp en begeleiding erg
belangrijk. Daarom hebben de partners vanuit het
Dementie Ondersteunings-netwerk Veldhoven (DOV)
samen een dementiecafé opgericht.
Het dementiecafé is bedoeld voor u, als
dementerende, uw familieleden, mantelzorgers,
vrijwilligers, professionals en andere
geïnteresseerden.
Bij elke thema avond is een deskundige aanwezig
die gespecialiseerd is in het onderwerp. In een
interview wordt deze deskundige vragen gesteld
door een interviewer. Daarna kunt ook u, als
aanwezige, vragen stellen. Bovendien ontmoet u bij
het dementiecafé andere mensen die in een
soortgelijke situatie zitten. U kunt de themaavonden onafhankelijk van elkaar bezoeken.
Wanneer?
1 maart Gedragsveranderingen: Hoe gaan we
hiermee om?
Gastspreker: Psycholoog dhr. T. van der
Velden vanuit de RSZK
3 mei
Mantelzorg en dementie.
Gastspreker: Dr. Anneke van der Plaats
(onder voorbehoud)
5 juli
Actief en veilig in en om huis.
Gastsprekers: ergotherapeut en
fysiotherapeut vanuit gezondheidscentrum
De Bolzen.
6 sept. Dementievriendelijke gemeente Veldhoven.
Gastspreker: Dhr. Ad Pijnenborg,
ambassadeur van de zorgcoöperatie in
Hoogeloon.
1 nov.
Wat komt er allemaal kijken bij het regelen
van zorg?
Gastsprekers: medewerker van het WMOloket en een wijkverpleegkundige.
Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.00uur.
Het programma start om 19.30uur en eindigt om
21.30uur. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Toegang is gratis.
Waar?
Restaurant de Berkt
Wilgeman 1, 5507 LG Veldhoven
Inlichtingen?
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen
9.00 - 12.00uur contact opnemen met SWOVE:
Mw. C. van der Heijden
040-2540066 of per e-mail info@swove.nl
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Crypto Oers, puzzel 26

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

oplossing van Crypto 25 was:
AmBrosius
Oers
KoErsballen
Roost
De HazEwinkel
ZilveracKers
DAF
Miranda
Het KoePeltje
HoSpel

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Mieke van Campen, Jo ten Have, Kees Hulshorst,
Maria de Kort, Annie Stemerdink
1
2
3
4
5
6

Familienaam: Boerekamps

7
8
9
10
11

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

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

1
2

Adrienne is des konings (3,2,5)
Deze straat in Oerle-Zuid klinkt als 2
familieleden (6)
3 Kunstenaarsgenootschap met een onduidelijke
reden? (8)
4 Het klinkt alsof hij schepen helpt met varen, nu
hij gestopt is met dirigeren (5)
5 In deze parel van de Kempen kun je je roes
anders uitslapen (4)
6 Deze groep en een koning zetten zich in voor
genezing van kanker (4,4)
7 Eigendom van een vroegere bakker? (3,3)
8 Actie van de Buurtpreventie om de buurt te
bekijken (9)
9 Gezellig samen wandelen voor de kerst (9)
10 Schellekens, Hagelaars, Van Lieshout, of een
oude Romeinse god (5)
11 Tirola is anders een financiële adviesgroep (6)

( 06-20131761
Succes!
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Crypto winnaar

Carnaval 2016
Dorpscentrum
,,d’Ouw School’’
Oude Kerkstraat 18
5507 LC Oerle

Alweer 25 Crypto Oers-puzzels geplaatst!
En dat betekent dat de redactie een
prijswinnaar mocht trekken uit alle goede
inzendingen van de afgelopen 5 puzzels. We
waren blij verrast te merken dat de
hoeveelheid briefjes met namen nog nooit zo
groot geweest was. Steeds meer goede
inzendingen bereiken ons via het mailadres
redactie@koersvanoers.nl maar daar kunnen er
altijd nog veel meer bij!
Op het naambriefje dat uit de grote hoeveelheid
goede inzenders is getrokken stond de naam van ….
Gerrie van der Mierden! Inmiddels heeft zij de
waardebon van de
Oerse Molenbakker
ter waarde € 10,- in
ontvangst genomen.
Zeer verrast en
helemaal niet
gekleed om op de
foto vast gelegd te
worden vertelde ze
dat ze van de bon
lekker een keer gaat
lunchen. Goed plan
en geniet er vooral
van!

2 DAGEN CARNAVAL
in d’Ouw School Oerle
* Zaterdag 6 februari
opstellen 13.30 uur

Oerse familieoptocht
Aansluitend bal en prijsuitreiking
m.m.v.“DJ

Patrick”

* Zondagmiddag 7 februari
vanaf 16.00 uur

(na de Rommelgatse optocht)

Koude neuzenbal
m.m.v.

“DJ Patrick”

Springkussen aanwezig en leuke
verrassing voor de kinderen

Voor iedereen die
nog nooit de Crypto
Oers heeft opgelost:
ga het vooral eens
proberen! Overleg
met je buurman, -vrouw, wandelvriendin of
tennismaat en laat die hersens kraken. Wie weet
ben jij dan de volgende die een leuke waardebon
ontvangt van één van onze Oerse ondersnemers.
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Op bedevaart naar Lourdes

Op bedevaart naar Lourdes;
een belevenis.
11 t/m 19 september busbedevaart N.L.Z
Lourdes, de plek waar hemel en aarde elkaar raken.
Een bedevaart naar Lourdes zorgt er voor dat u het
leven van alle dag weer wat gemakkelijker aankunt.
De Nederlandse Lourdesbedevaart voor zieken
(N.L.Z) organiseert al vele jaren goed verzorgde
reizen naar Lourdes met de trein of het vliegtuig. In
2016 ook weer bij voldoende belangstelling met de
bus, van zondag 11 t/m maandag 19 september.

Deze busreis is een bedevaartreis met een
toeristisch karakter, een reis met meerwaarde! In
2016 is gekozen voor een nieuwe prachtige route. Er
worden onderweg mooie plaatsen bezocht,
waaronder Amiens (de Kathedraal de Notre Dame),
Nevers - waar Bernadette ligt opgebaard - Vezelay
(de Basilique Sainte Marie de Madeleine) - Beaune
(Hospice Civils uit de 15e eeuw) .
In Lourdes sluiten we op maandag aan bij de
pelgrims die met de trein of het vliegtuig zijn
gekomen. We doen mee met de officiële
internationale- en de N.L.Z vieringen.

Daarnaast zijn er vieringen met onze eigen groep en
maken we een uitstapje naar de Pyreneeën. De
bedevaart wordt begeleid door reis- hotelleider Jos
van der Heijden uit Best en pastoor A. Verschure.
( beiden zijn al jaren vrijwilliger bij de N.L.Z
bedevaarten)
Programma:
zondag 11 september
Vertrek ± 8.00 uur Best, ± 8.30 uur Knegsel.
Diverse tussenstops, o.a. in Amiens met een bezoek
aan de prachtige kathedraal. Overnachting in de
buurt van Orléans
maandag 12 september
Op weg naar Lourdes, aankomst ± 18.00 uur. Na
het diner de Openingsviering.
dinsdag 13 t/m vrijdag 16 september
We nemen deel aan:
• de internationale vieringen : lichtprocessie,
sacramentsprocessie (met ziekenzegen),
internationale Hoogmis.
• vieringen van onze bedevaart: H. Mis aan de Grot
met alle Nederlandstalige pelgrims, themaviering.
• vieringen met onze eigen groep, o.a. de kruisweg.
Verder bezoeken we plaatsen die belangrijk zijn
geweest in het leven van Bernadette o.a. het
geboortehuis, het cachot waar zij woonde tijdens de
verschijningen, de grot en nog vele andere
bezienswaardigheden, er is een rondleiding over de
Heiligdommen en we bezoeken Cité Saint Pierre.
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zaterdag 17 september
Vertrek uit Lourdes naar Nevers. Aankomst in
Nevers 17.30 uur, H. Mis aan de Grot, bezoek kapel
waar Bernadette is opgebaard. Diner in het klooster.

Boergondisch Oers 2016

Zondag 18 september
Vanuit Nevers naar het prachtige stadje Vezelay met
de mooie Basilique. ’s Middags richting Beaune voor
een bezoek aan een eeuwenoude hospice.
Diner en overnachting in Beaune.
Maandag 19 september
Via een tussenstop in het centrum van Nancy (place
de Stanislaus) en Luxemburg naar Nederland.
Aankomst in Knegsel ± 20.00 uur
Voor aanmelden en/of nadere informatie kunt u
contact opnemen met:
• Jos van der Heijden,
( 0499 - 373779 of ( 06 - 186189803.
e-mail: vwkn.lourdes@gmail.com
• Het huis voor de Pelgrim (N.L.Z.)
( 043 - 321 57 15 ( Chantal Piters)
• Pastoor A. Verschure ( 040 - 2051575
• na aanmelding wordt u bezocht door de reisleider
Jos van der Heijden. Vooraf is er nog een
kennismakingsbijeenkomst met alle deelnemers.
Mocht u in deze periode niet kunnen of liever met de
trein of vliegtuig gaan, neem dan contact op met het
Huis voor de Pelgrim ( 043 - 3215715.
Medewerkers van de N.L.Z. of de Limburgse
Bedevaarten kunnen u uitgebreid informeren over
alle mogelijkheden om op bedevaart te gaan.
Ook kunt u zich wenden tot het Lourdescomité
Eindhoven en omgeving:
Wilma Caiffa ( 06-12157507 (na 18.00u)
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Ouw (k)oers

Valentijnskoeken

Bron: Koers van Oers, jaargang 6, nummer 6, 1975

Zoals elk jaar werd er ook dit jaar met het houden
van een SNERTTOCHT een traditie voortgezet. De
tocht voerde door de landelijke omgeving van Oerle.
Ondanks het beste weer wat men kan hebben,
waren toch slechts 101 wandelaars bereid om op
deze zaterdagavond een tocht, met snert na, te
maken.
Deze 101 wandelaars willen wij alsnog van harte
bedanken voor de steun, het zijn elk jaar dezelfde
trouwe deelnemers, die zij gegeven hebben door
mee te lopen.
Dit aantal is weliswaar 30 meer dan vorig jaar maar
toch altijd nog 30 minder dan twee jaar geleden.
Het is niet de bedoeling van de organisatoren om
"winst" to maken ( dit is nog nooit gebeurd! ) maar
om voor de mensen van Oerle activiteiten te
organiseren waar jong en oud aan deel ken nemen.
Als je dan slechts 100 deelnemers krijgt vraag je je
wel eens af: Waar blijven de andere 1300?
Het ligt in de bedoeling om rond de Pinksterdagen
weer een oriëntatierit voor fietsers te houden.
De organisatoren hopen dan natuurlijk op een veel
grotere deelname dan bij de snerttocht.
Als men in Oerle rondkijkt, en men ziet al die
mensen fietsen, most het toch mogelijk zijn dat er
vele, ja zelfs zeer vele Oerlenaren van de
gelegenheid gebruik zullen maken om gezellig een
zondagmiddag to gaan fietsen!!!!
Nader bericht over deze tocht zal nog tijdig volgen.
Voor de duidelijk volgen hieronder de tien best
geplaatste groepen van de snerttocht. Van elke
groep wordt het startnummer en een der
deelnemers vermeld.
1. groep nr.
2.
-- nr.
3.
-- nr.
4.
-- nr.
5.
-- nr.
6.
-- nr.
7.
-- nr.
8.
-- nr.
9.
-- nr.
10.
-- nr.
H.v.d.V.

16
15
31
92
12
24
21
4
13
6

T.Coppens
H.Boerenkamps
A.Geurts
J.Louwers
G.de Kort
F.Lommers
J.Peters
Bazelmans
J.van Beers
N.de Kort

65 strafpunten.
71
---92
---92
---99
---104
---108
---123
---126
---131
----

Op 14 februari is het weer
Valentijnsdag!
Natuurlijk zullen de BIO-meiden
zoals elk jaar de kou weer
trotseren om langs de deuren te
gaan met hun valentijnskoeken!
Dit jaar kunt u ze verwachten op
zaterdag 13 februari vanaf 17.30uur.
Met de opbrengst kunnen ze leuke activiteiten
blijven doen én lekker blijven korfballen!
Lieve Oerlenaren, ook dit jaar hopen zij weer op
jullie steun!
Een leuk valentijnscadeau voor je geliefde of
gewoon om lekker zelf op te peuzelen bij een kop
warme chocomel...
Alvast erg bedankt voor uw
steun namens de
jeugdcommissie van BIO

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

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)

22

Verslag Kerst Meemekoar

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

VAN KERSTBAL NAAR KERSTSTAL
TIJDENS KERST MEEMEKOAR
Het startsein voor de tweede editie van KERST
MEEMEKOAR werd ook dit jaar gegeven bij de Oerse
Hoop: daar lieten de deelnemers hun kerstbal met
wens in de lichtjesboom hangen door vrijwilligers
van het Vakantieprogramma Oerle. En daarna trok
een lange stoet kleine knipperende lichtjes naar de
kerststal van Zandoerle…..
Lichtjeslint
Alle deelnemers hadden bij de start een kerstmuts
met lampjes gekregen zodat ze goed zichtbaar via
het Boswegje naar de Brink van Zandoerle konden
wandelen. Met de muts op het hoofd en de
kerstcrypto van Wim Luijkx in de hand toog iedereen
richting Zandoerle. Onderweg brandde weer een
groots Oerse Bikers-vreugdevuur en werd op de
valreep in het oude jaar nog even een Oerse
volkstelling gehouden door Koning Herodes en zijn
Boergondisch Oerse hofhouding.
Volop activiteit
Eenmaal op de Brink aangekomen, werd jong en oud
vermaakt door vrijwilligers van Korbalvereniging
BIO, Bosbender Kids, zanggroep Tottumet en de
leden van een Klein Kerstbandje. Ook brachten veel
aanwezigen een bezoek aan de prachtige kerststal
van Buurtvereniging Zandoerle. Bovendien konden
lootjes worden gekocht waarmee een prachtig stuk
van Groen & Keurig was te winnen en verkocht
Zorgboerderij Ten Have mooie
geschenkverpakkingen voor onze dorpsdrank Oerse
Hoop.

www.dietistveldhoven.nl

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

En dat alles werd uiteraard begeleid door de nodige
hapjes en drankjes die o.a. werden verzorgd door
d’Ouw School. Bovendien trachtte menigeen al
kletsend de kerstcrypto op te lossen terwijl de
vuurkorven van het Tiener Comité Oerle gezellige
warmte verspreidden – maar dat bleek beslist niet
mee te vallen!
Aan alles komt een eind
Rond 20.30 uur kwam er aan de winteractiviteit
‘van Oerlenaren, voor Oerlenaren’ alweer een eind,
mede vanwege een andere festiviteit in Zandoerle.
De magen waren gevuld, de dorst (méér dan)
gelest, de kinderen moe maar voldaan en toen
daarna vele handen weer licht werk maakten, was
de Brink in een uurtje weer helemaal opgeruimd!
Hartelijk dank aan alle verenigingen, deelnemers en
andere Oerlenaren die deze activiteit tot een succes
hebben gemaakt!
Werkgroep KERST MEEMEKOAR,
Wil Jacobs
René van der Mierden
Dirk Goossens
Maria Veenvliet
Milja de Jong - Du Puy
Milja.du.puy@onsbrabantnet.nl

Italiaanse
autospecialist

•
•
•
•
•
•

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

• Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Gezellig bij elkaar bij een lekker vuurtje.

Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

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

Een prachtige wandeldag!
Al ruim voor 13:00 uur stonden de eerste
wandelaars binnen in Dorpscentrum d’Ouw School
om zich present te melden voor de Snerttocht 2016.
Al snel ontstond een rij met wachtenden voor de
inschrijftafel met daarachter leden van
Bloemenvereniging Groen en Keurig, want zij
hadden het dit jaar op zich genomen om een mooie
tocht met het nodige puzzelvermaak te verzorgen.
In totaal melden zich 217 wandelaars, jong en oud,
om op zondag 10 januari de traditionele wandeltocht
van circa 8 km te voltooien. Deze keer werd via
Veldhoven Zoo, Roestenberg en Kleine Vliet
gewandeld naar het Gildeterrein aan de
Wintelresedijk. Daar waren volop versnaperingen
aanwezig en kregen de deelnemers een
puzzelformulier uitgereikt met allerlei vragen over
het Gilde St. Jan Baptist Oerle.
Zoals ieder jaar waren met de juiste antwoorden
aan het eind van de middag smakelijke prijsjes te
winnen. Dus menigeen liet de hersens kraken.
Na het versterken van de inwendige mens en het
verrichten van de nodige hersengymnastiek,
vervolgden de wandelaars de tocht richting het
Boswegje in Zandoerle. Vandaar voerde de route via
de geluidswal van de Oersebaan en de nieuwe
woonwijk Oerle Zuid terug naar het Dorpscentrum
van Oerle. In een in een Tiroler skihut
getransformeerde d’Ouw School kregen de
deelnemers bij binnenkomst de bekende kom snert
aangereikt. Het was al snel gezellig druk en aan de
tafels werd verhit gediscussieerd over het wel of niet
bestaan van verschillende Nederlandse woorden.
Want de tweede opdracht van die dag bestond uit
een woordketting-puzzel waarbij je op zoek moest
naar een woord dat zowel het tweede deel van het
ene als het eerste deel van het andere woord
vormde.
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Toen alle wandelaars weer terug waren in Oerle,
werden alle ingeleverde antwoorden op beide
puzzels beoordeeld door leden van Groen en Keurig.
En eindelijk kon worden begonnen met de
prijsuitreiking waar veel aanwezigen naar uitkeken
…. Want wie o wie zou 1 van de 10 prijsjes mogen
komen uitzoeken maar vooral ook opeten?
Hieronder de prijswinnaars (bij gelijke score op
vragen over Groen en Keurig, gaf score
woordketting de doorslag):
1. Piet Kemp
2. Ans & Jo van Alst
3. Marlein van de Wiel
4. Jack van de Velden
5. Ine & Frans Loijen
6. Bep Olislagers
7. Wil Gepkens
8. ‘Wij samen’
9. Familie Snelders
10. Familie Flesch

20
19
19
19
17
17
17
16
15
15

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

Het was wederom een geslaagde Snerttocht en de
Stichting Jeugdbelangen Oerle bedankt
Bloemenvereniging Groen en Keurig dan ook
hartelijk voor het uitzetten van de route en het
verzorgen van de puzzels!
En Dorpscentrum d’Ouw School hartelijk dank voor
de locatie en de verzorging van de inwendige mens!
Tot volgend jaar allemaal!

Vriendschap

Naast alle overdonderende
nieuwsbombardementen over vluchtelingen en
oorlogen mogen wij ons bij RKVVO gelukkig
prijzen met onze gezamenlijke hobby voetbal.
Zaterdag was een dag van vriendschappelijk voetbal
tussen een 2 –tal ploegen van een vereniging uit het
Westland en onze A-en B jeugdelftallen.
De B-jeugd wedstrijd was goed om aan te zien en je
ziet daar duidelijk spel wat van de t.v. is afgekeken;
(balbezit en veel tikkies terug). Maar ook passes van
40 meter die mooi hun doel bereiken.
Alleen was ik verbaasd dat na de wedstrijd het
kleedlokaal van onze opponenten uit het Westland
er als een terrein na een gemiddeld popfestival zo
ongeveer uitzag. Gelukkig loste men dit na een
opmerking onzerzijds wel snel op.
Toen begon echter de wedstrijd van de A-jeugd.
Let wel :ook deze was vriendschappelijk bedoeld.
De eerste helft lukte nog wel maar de tweede helft
strandde na een minuutje of 20. Het is maar goed
dat er bij vriendschappelijke ontmoetingen als deze
bomgordels en kalasjnikovs verboden zijn. De
eveneens jonge scheidsrechter was de beste speler
in het veld. Hij liet veel toe maar zag op tijd de
noodzaak om de pannen er maar op te leggen.

Gelukkig werd hij door iemand met nog meer
verstand dan de gemiddeld voetbalsupporter er van
weerhouden om een ongeluk te begaan jegens een
strijder van de andere partij.
We komen weer terug op het kleedlokaal waar de
A-jeugd uit het Westland hun agressie en kleren
aflegden. Dit kleedlokaal zag er nog veel erger uit
dan dat van hun jongere mede -Westlanders.
Letterlijk bloed, zweet en tranen konden we van de
vloer gaan wissen. Het leek wel of er een bermbom
was ontploft. Als ik thuis zo’n bende zou maken
mocht ik nooit meer binnenkomen.
Via deze weg dank ik onze Westlandse vrienden
voor hun voetsporen die ze in Oerle hebben
achtergelaten.
Tot liever nooit weer ziens.
Wil.

Op indicatie van een van de leiders van de
Westlandse ongeleide projectielen beëindigde hij
verstandig de vriendschapspot voetbal. Een en
ander heeft dan kennelijk ook zijn invloed op het
humeur van de betrokken toeschouwers. Bij iemand
met wie ik even daarvoor nog een kopje koffie had
gedronken kwam (voor het menselijk oog
onzichtbare) rook uit zijn oren.

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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Avondvliegoefeningen

Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie
http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS
teletekst pagina 766.
Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt
u bellen met het gratis telefoonnummer
0800 – 0226033.

Avondvliegoefeningen vliegbasis
Volkel in 2016

Klachten kunnen eveneens worden ingediend via
http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder.

Begin 2016 zetten de vliegers van vliegbasis Volkel
in samenwerking met vliegbasis Leeuwarden hun
avondvliegoefeningen voort. Oefenen bij duisternis
is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te
bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in
uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende
duisternis in de wintermaanden maakt het mogelijk
een dergelijk oefenprogramma uit te voeren.
Daadwerkelijke inzet van Nederlandse F-16
jachtvliegtuigen, zoals in de huidige missie boven
Irak, vindt vaak plaats bij duisternis.

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

Bij duisternis vliegen F-16 vliegers met
nachtzichtapparatuur, zogenaamde Night Vision
Goggles. De vlieger ziet door deze
helderheidsversterkers alles in groentinten en zijn
zicht is beperkt, vergelijkbaar met het kijken door
twee kokers. Het trainen hiermee is pas zinvol
wanneer de duisternis volledig is ingetreden. De
uitvoering van een missie vergt, zeker bij duisternis,
specifieke training en ervaring. Dit geldt temeer
voor complexe missies met meerdere vliegtuigen en
dreiging vanaf de grond en/of in de lucht. Dankzij
intensieve trainingen worden de vaardigheden van
vliegers op peil gehouden die het verschil maken in
de huidige en toekomstige missies.
Het avondvliegprogramma vindt begin 2016 plaats
in week 2 (11 tot 15 januari), 3 (18 tot 22 januari),
7 (15 tot 19 februari), 8 (22 tot 26 februari),
12 (21 tot 25 maart) en 13 (28 maart tot 1 april).
Er wordt in principe gevlogen van maandag tot en
met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Tijdens het
avondvliegen vertrekken de toestellen in de middag
voor 17.00 uur en in de avond. Vanwege
operationele redenen of door onvoorziene
omstandigheden kan van bovenstaand
vliegprogramma worden afgeweken.
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fractie@cda-veldhoven.nl

Basisschool St. Jan Baptist

Wijziging Bosbender Kids

Kijkmiddag
Op woensdagmiddag 27 januari 2016 van 13.30 uur
tot 14.30 uur organiseert Brede School St. Jan
Baptist een kijkmiddag. Op deze middag zijn alle
kinderen en hun ouders, die een kijkje willen komen
nemen op de dagopvang, peuterwerk en BSO van
NummerEen en St. Jan Baptist, van harte welkom.
Deze middag is met name bedoeld voor ouders die
zich oriënteren op een school voor hun kind of op
een plaats in de dagopvang, het peuterwerk en bso
van NummerEen. Terwijl de kinderen mogen spelen
in de groep van NummerEen of in de kleutergroep,
kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het
genot van een kopje koffie of thee, laten informeren
over de gang van zaken op Brede School St. Jan
Baptist. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Verandering aanvang- en eindtijd !!
In verband met het continurooster van een aantal
scholen, hebben we destijds het tijdstip veranderd
zodat er meer kinderen konden aanschuiven. Dit
heeft echter niet het gewenste resultaat gehad en
daarom gaan de tijden weer terug naar voorheen.
In plaats van 14.30 uur tot 16.30 uur gaan we naar
14.00 - 16.00 uur.
Hieronder de data van activiteiten voor de
komende 4 maanden (data onder voorbehoud,
programma wordt uiterlijk pas een dag of vier van te
voren bekend ).

Tijdens deze middag kunt u uw kind ook inschrijven.
Door in een zo vroeg mogelijk stadium zicht te
krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze Brede
School kunnen wij hierop anticiperen bij de formatie
van de groepen in het nieuwe schooljaar.
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Wij hopen op een grote opkomst!
Team BS St. Jan Baptist

Inmiddels is het nieuwe jaar weer begonnen en
gingen we 15 januari weer van start met maanden
vol knutsel- & speelplezier.
Uiteraard hebben we het afgelopen jaar mooi
afgesloten met een activiteit die ervoor zorgde dat
blokhut D’n Bosbender vol met licht stond.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

januari
februari
maart
april
april

2016
2016
2016
2016
2016

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

Volop in
de kerstsfeer
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De activiteit bestond uit het versieren van
glasblokken. De blokken, die voorzien waren van
een gat bovenin, werden door de kinderen vol
enthousiasme en inzet gedecoreerd. Het grootste
deel van de versieringen bestond uiteraard uit aan
kerst gerelateerde linten, stickers en meer. De
kinderen kregen allemaal een setje letlampjes om in
de glasblok te doen zodat ze hem als kerstdecoratie
een mooi plaatsje konden geven…of als nachtlamp
konden gebruiken. Het resultaat was werkelijk
schitterend!

Puzzelen: Rebussen
Welke 4 landen worden hier bedoeld?

Oplossing: Oostenrijk, Griekenland, Portugal, Hongarije

Welk spreekwoord staat hier?

Niet alleen glasblokken….

Oplossing: Met de mond vol tanden staan.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Welk spreekwoord staat hier?

Oplossing: Wonderen zijn de wereld nog niet uit.
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Uitslag kleur/knutselplaat van november 2015;
“Minion”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnares: Birgit Snelders
Leeftijd: 7 jaar
Ze woont: Nieuwe Kerkstraat 15
Papa en mama heten: Marc & Marlène
Broertjes of zusjes: één broer van 10, Bjorn
Huisdieren/dieren: Hondje Bailo
Sport: Ze zit op volleybal en Déde Danceballet
Wat wil je later worden: Ze heeft heel lang
geroepen dat ze mama en popster wil worden, maar
nu weet ze het niet meer helemaal zeker.
Aangezien we deze keer moesten kiezen uit twee
kleurplaten, liet ik de keus over aan de overige
leden van de redactie en die keus viel op Birgit.
Ze heeft met nipt verschil gewonnen! Dat kwam
mede doordat ze qua kleuren niet onder deed voor
de ander en omdat ze net wat vaker een mooi
ingekleurde kleurplaat heeft ingeleverd.
Deze keer hoef ik dus ook niet van huis en is
Miranda (v. Vlerken) naar ons gekomen om het
interview af te nemen.
Op welke school zit je en in welke groep?
Birgit gaat naar Basisschool St. Jan Baptist. Ze zit in
groep 4. Daar krijgt ze les van juffrouw Ans en
juffrouw Rachel. Tevens krijgt ze nog les van
juffrouw Desy, die stage loopt op school. Er zitten
ongeveer 21 kinderen in de klas. Dat is met groep 3
erbij. Lekkere rustige klas dus. De leukste lessen op
school vindt ze crea. Birgit kijkt op school graag
naar het schoolprogramma ‘huisje-boompjebeestje’. Daarbij leert ze ook Engels, vertelt ze.
Dat komt omdat Raaf –een hoofdfiguur in de serieeen Engelse neef heeft en die komt af en toe op
bezoek in de serie. Zo leren ze spelenderwijs Engels.
Op de vraag of het goed gaat op school, antwoordt
ze ja. Ze was ook heel trots op haar
rapport…en dat mag met een negen
voor spelling. Spelling is makkelijk!
zegt Birgit. Rekenen is een beetje
saai, soms moeilijk maar soms ook
leuk….als je maar één bladzijde
hoeft.
Vriendinnen en spelen.
Die heeft ze best veel. Zo noemt ze op: Elke, Britte,
Nova, Bente….maar de allerbeste is Elke toch wel.
Moet er wel bij zeggen dat ze het moeilijk vond om
te kiezen. Eigenlijk kunnen alle kinderen in de klas
wel goed met elkaar overweg en is het een gezellige
klas. Ze spreekt regelmatig af met Elke, Britte en
Nova en dan staan ze te dansen op liedjes van de
Wii, gaan ze tennissen of skeeleren. Het maakt
eigenlijk niet zo veel uit, ze vermaken zich altijd wel.
Een vriendje heeft ze ook, dat wil zeggen dat ze ‘op’
iemand is. Op wie laten we even achterwege.
Televisie?
Birgit speelt graag spelletjes op haar tablet of
luistert en kijkt ze naar clips op YouTube.

Dat is eigenlijk ook een soort van televisie kijken
toch?! Ze kijkt samen met haar broer vaak naar
Nickelodeon…wat mama dan niet altijd even leuk
vindt, maar het gedoogd. Zo kijkt ze onder andere
graag naar de serie ‘Sam en Cat’, ‘100 DINGEN TE
DOEN VOOR DE MIDDELBARE SCHOOL’, Henry
Danger’, ‘Alvin and the Chipmunks’. Daarbij mag je
nog alle series bijtellen waarin veel muziek gemaakt
wordt, zoals de Nederlandse serie ‘spotlight’. Maar
zegt ze, dat ze vaak televisie kijkt ligt niet aan haar.
Broertje Bjorn vraagt het meest of ze mogen kijken
en dan zal Birgit niet zeggen dat zij géén tv wil
kijken. Op het moment van dit interview zitten we
volop in de kerstsfeer en komen de kerstfilms boven
water zoals ‘Home Alone’.
Muziek
Zoals je al hebt gelezen, luistert
Birgit graag naar muziek. Ze
vindt heel veel soorten muziek
leuk zoals onder meer salsa.
Maar haar favoriete zangeres is
Ariana Grande. K3 vind Birgit
ook nog wel leuk, maar dat is niet zo stoer meer om
leuk te vinden in groep 4. Maar ze is wel superblij
dat ze in februari naar het afscheidsconcert in
Eindhoven gaat.
Hobby’s
Kleuren en tekenen zijn toch haar grootste hobby.
Als ze eenmaal aan de gang gaat dan heeft ze
zomaar vier/vijf tekeningen in een paar uurtjes
gemaakt. Een paar weken geleden had Birgit uit een
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tekenboek een meisjesfiguur nagetekend en dat had
ze heel knap gedaan! Om het te laten zien aan
Miranda, haalt ze de tekening er even bij. Daarna
haalt ze nog een echte kersttekening met
kerstengeltjes en ‘t kindje Jezus. Miranda vraagt of
ze niet bij de tekenles bij de Parasol is. Dat is Birgit
nog niet, maar wie weet in de toekomst misschien.
Lezen kan ze goed en doet ze vaak. Het liefst leest
ze de boeken van Thea Stilton. Daar heeft ze al een
hele verzameling van.
Sporten!
Voorlopig is Birgit nog druk met sporten en zal het
tekenen rondom huis blijven. Ze zit namelijk op
volleybal. Dat doet ze bij volleybalclub Nuvoc.

Ze heeft al verschillende keren een toernooi
gespeeld en medailles gewonnen met het team. De
laatste paar keer zijn ze tweede geworden, op
punten, en daar baalt ze wel een beetje van. Maar
dat komt omdat ze nu in een ander team zit vertelt
ze. Als ze niet aan het volleyen is, gaat ze naar de
dansles op zaterdagochtend om 10.30 uur bij Déde
danceballet in Zeelst. Hopelijk gaat er nog een keer
een groep starten van Dede op school. Maar goed,
tot die tijd is het dus in Zeelst. Voordat ze naar
Déde in Zeelst ging, heeft ze twee jaar les gehad
van juffrouw Vivian. Juffrouw Vivian is een juf bij
Déde en geeft les in het gebouw MFA Noord.
Daarvoor nog heeft ze twee jaar beweegimpressie
gedaan bij de Atalanta. Dat vond ze heel leuk. Niet
alleen het dansen maar nog meer de mini-fitness
apparaten die ze in de kinderopvang hadden.
Trots op haar veren.
Naast mama en popster wordt ook het beroep
kapster genoemd. Toevallig komt Birgit net van de
kapper vandaan. De vraag die erop volgt is dan ook
of ze ooit hier naar de kapper is geweest als er een
papa/mama avond is. Zodat die kunnen leren hoe ze
een vlecht en zo moeten maken. Dat hebben ze nog
niet gedaan, maar Birgit zelf heeft wel eens
staartjes in papa’s haar gemaakt. Dat was toen we
een keer op vakantie waren…dat was grappig!
Jammer dat mama geen lang haar heeft want dan
kon ze daar op oefenen. Maar geen nood, ze heeft
een make-up pop met lang haar en daar kan ze heel
goed ingevlochten vlechten maken zegt Birgit trots.
Mama kan dat niet zegt ze er nog bij. Zal mama er
toch één keer aan moeten geloven, zo’n curcus
vlechten maken.
Waar speel je vaak mee?
Ai, dat is een moeilijke vraag voor Birgit. Ze vindt
heel veel dingen leuk voor korte duur. Met
uitzondering van mama’s telefoon, daar kan ze zich
best een uurtje aaneengesloten mee bezig houden.
Maar dat zal niet altijd mogen denk ik zo! Maar
goed, Birgit speelt graag met haar knuffels…en die
heeft ze een bed vol volgens mama, dus uren lang
speelplezier! Dan heeft ze nog een doos met
barbiepoppen op haar kamer waar ze zo af en toe
eens mee speelt.
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Eten?
Voordat Miranda kan vragen wat Birgit lekker vindt,
roept ze al: friet!! Om dat verder aan te vullen met
frikadel en mayonaise. En rijst, spaghetti, krakvlees
-lees kipschnitzels e.d.-, dat mag mama ook altijd
maken. Vlees heeft ze het liefst, van aardappelen en
groente is ze niet zo’n fan. Als ze iets van groente
wil zijn het worteltjes, maar niet meer dan vijf. En
alles moet onder de aardappelen geprakt worden
anders eet ze het nog niet! Een moestuintje hebben
ze dus niet. Dit omdat Birgit's mama niet zo’n
groene vingers heeft…kan je het ook maar beter
laten. Birgit is goed in de catering. Tijdens de
kerstvakantie hebben we een filmavond gehouden
en zorgde zij voor de catering. Ze had gezorgd voor
twee soorten kerststerrenkoekjes apart in een bakje,
‘n bakje chips en drinken. Ze zorgt overigens wel
meer de catering, zoals koffie zetten en thee maken
voor mama. Maar of ze in de horeca wil gaan
werken…nee, dat niet.
Spaaracties en verzamelingen.
Aan spaaracties doen ze meestal wel aan mee
omdat of Birgit of Bjorn ze wil sparen...het dan
vervolgens in de kast beland en er niet veel meer
naar omgekeken wordt. Zo hebben ze nog ergens
een verzameling plastic poppetjes liggen, de Minions
compleet, bedelarmbandje en de supermarkt van de
Plus winkel. Daar wordt wel vaker meegespeeld
vertelt ze. Verder verzamelt ze geld. Een goede
eigenschap want dat is altijd handig om te hebben.
Ze heeft ook een heel slim idee om er meer van te
krijgen. Zo zegt ze; “Als je nu één briefje van 100
hebt hé, en die doe je in een kopieerapparaat, en als
je die nou scant, dan heb je er wel heel veel van
100 euro”. Is wel strafbaar, maar dat weet ze wel,
dus gaat ze dat dan ook niet doen!…hè Birgit?!
Typisch Birgit?
“Wat is typisch jij?, wat betekent dat?” vraagt Birgit.
Met daarop het antwoord: ”nou, wat voor soort kind
jij bent.” Aangezien ze geen verlegen meid is, zegt
ze giechelend: “een kind.” Waarop mama vervolgt
dat Birgit een lieve, grappige meid is. Beetje een
giebelkont en de grapjas van het gezin, maar ook
een knuffelkont. Ze is niet echt een meisje meisje.
Ze houdt wel een beetje van tutten, maar niet in de
zin dat ze graag speldjes in heeft en haar haar op
een staart heeft. Maar ze is ook weer geen
jongensmeid.
Bedankt Miranda voor het afnemen van het
interview. Birgit & ik vonden het heel gezellig!
Inmiddels is de kadobon goed besteed en heeft ze in
de vakantie nog op schaatsen gestaan.

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 1 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 januari 2016´ en druk de pagina af.
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Januari
22
23
23
24
25
27
27
28 + 29
29
29
30
31
Februari
1
5
6 t/m 9
6
12
12
13
15
16
19
26
26
27
28
Maart
1
4
7
7
11
11
14
15
18
18
20
25
25
26
26
27
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Ophalen PMD-zak
Ophalen oud papier
Zonnebloem: Toneel Meer Vreugde Kern
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
DVO: Besloten vergadering
Basisschool St. Jan Baptist: 13.30u-14.30u
Kijkmiddag voor nieuwe leerlingen
De Schalm: Cees, the case
Schalm: Klucht theater ‘t Ros voor
donateurs Nieuwe Levenskracht
Bosbender Kids: 14.00u -16.00u
Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak
FLL Regiofinale,
Vila Flora, St. Jansweek 20 in Venlo
TCO: dag in de sneeuw (of 17 januari)

KBO: Filmavond
Ophalen PMD-zak
Carnaval
13.30u Carnavalsoptocht Oerle
Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: voorjaarsactiviteit
BIO: Verkoop Valentijnsharten
KVB: Avond over Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
Zonnebloem: Bezoek Philipsmuseum Ehv.
Ophalen PMD-zak
Bosbender Kids: 14.00u-16.00u
Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u

DementieCafé: Gedragsveranderingen
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1
Ophalen groene kliko + PMD-zak
KBO: Filmavond
DVO: 19.30u Openbare vergadering
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
KVB: Creatief met haken
Zonnebloem: Eten bij ‘t Zand in Zandoerle
Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: Informatie avond Oerse braderie
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Rijvereniging St. Jan: ophalen oud ijzer
SJO: Paaseieren zoeken

April
3
8
9
10

TCO: Oerse Braderie
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
Grote Quiz van Veldhoven
Zonnebloem: Eindhovense Revue
(regionaal)
11,12 of 13 KVB: Lunch met rondleiding bij Rooi
Pannen in Eindhoven.
16
Chemokar: Kerkplein Oerle
18
DVO: 20.00u Jaarvergadering
19
Zonnebloem: Voorjaarstuk maken in
d’Ouw School
22
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
23
Ophalen oud papier
24
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
Mei
3

DementieCafé: Mantelzorg en dementie.
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1
KVB: Moederdag viering
SJO: Pinksterfietstocht
Zonnebloem: Bedevaart Meerveldhoven /
Koffiedrinken bij Oers Gezellig
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
KVB: Wandeling
TCO: Verrassingsactiviteit
Ophalen oud papier
DVO: Besloten vergadering

9
15
19
20
22
23
28
28
30
Juni
3
3+4
12
14

Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
Boergondisch Oers
OMTT Oerse Motor Tour Tochten
Zonnebloem: Bezoek Ruurhoeve in
Hoogeloon
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
KVB: Korte fietstocht VKS/KVB
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
KVB: Teaparty of hapjes bij leden thuis

17
22
25
26
27
Juli
1
5

11
15
16-17

Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
DementieCafé:
Actief en veilig in en om huis.
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1
DVO: 19.30u Openbare vergadering
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
TCO: Tieners voor Tieners (T4T) weekend

Augustus
26 t/m 28

TCO: Bivak

De volgende kopijdatum is

1 februari 2016

Foto impressie Tiroler Winterfest

