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Zaalkampioenen BIO

De meiden van Dameskorfbalvereniging BIO E1 zijn
kampioen geworden in de zaalcompetitie. We zijn
erg trots op de fijne manier waarop ze hebben
samengespeeld en het resultaat.

Dit jaar is het groot feest bij BIO want er zijn maar
liefst 3 jeugdteams kampioen geworden in hun
klasse. BIO E1 was al enkele wedstrijden voor het
einde van de competitie zeker van het
kampioenschap, maar BIO C1 en BIO D1 moesten
hun laatste wedstrijd nog winnen om het
kampioenschap veilig te stellen. En dat hebben ze
met verve gedaan.

Het team bestaat uit (vlnr op de teamfoto: Marit
Tholen, Edith Roosen (Trainer/coach), Nienke
Tholen, Megan van Dooren, Imke Wouters, Isa Peek,
Janne van Lieshout en Minke Peelen)
Gefeliciteerd.
BIO E1: Isa, Minke, Janne, Marit, Megan, Nienke,
Imke en Edith (trainer/coach)

BIO D1: Ivana, Willemijn, Lisa, Lianne, Selina, Anja,
Jenell, Danielle, Emma, Tessa, Inke, Jeannette
(coach) en Saskia (trainer)

E1 Teambespreking.

BIO C1: Mayke, Marleen, Nanne, Maaike, Kim,
Sanne, Sanne, Manon, Sterre, Ghislaine, Sabine
(trainer/coach) en Astrid (trainer)
Hartstikke goed gedaan meiden en natuurlijk ook
trainers en coaches! Van harte gefeliciteerd!!!

De kampioenswedstrijd van de E1.
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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
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Geboorte en overlijden

Samen uit eten

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’, de gegevens over geboorte/
overlijden en de naam van contactpersoon van de
betreffende familie.

Samen uit eten is een gebeuren van de K.B.O kring
Veldhoven en is bedoeld voor alle ouderen en
alleenstaanden uit Veldhoven
Voor 14 euro kunt u deelnemen aan het etentje,
u vindt de datums en bedrijven in de agenda,
de aanvang is telkens om 17.30 uur.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met
Harry van Beers secretaris KBO,
tel. 2051247 of 0625395095

Oerlenaren bedankt!

Op 14 februari was het weer zover: Valentijnsdag!
En wat is een Valentijnsdag in Oerle zonder de
heerlijke valentijnsharten die worden rondgebracht
door de jeugd van BIO!
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor het
steunen van onze actie. Jullie steun heeft voor een
mooie opbrengst gezorgd voor onze vereniging,
zodat we weer leuke activiteiten kunnen organiseren
voor onze meiden.
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Avondje tonproaten
‘Lachen vur ut goeie doel’
met onder meer Berry Knapen.
Een avondje lachen en tegelijkertijd een goed
doel steunen! Dat kan op vrijdag 29 en
zaterdag 30 april in dorpscentrum d’Ouw
School.
Jan van der Mierden is betrokken bij de organisatie
van deze tonproatersavond. Kaarten voor deze
vermakelijke avond zijn op maandag 21 maart van
19.00 tot 21.00 uur à 12,50 euro te koop in het
dorpscentrum. Aan de zaal kost een kaartje 15,00
euro. Kaarten kunnen ook besteld worden per e-mail
aan: janenjovdmierden@live.nl.
In de ton verschijnen bekende namen als
meervoudig Brabants Kampioen Berry Knapen,
Knegselnaar Hans Keeris, Boy Jansen, Rob van Elst
en Tijn Somers.

Maar dan heeft hij er al een andere uitdaging
opzitten. Jan: “Op 2 juni neem ik voor het eerst deel
aan Alpe d’HuZes. Mijn doel is om minstens twee
keer de berg op te fietsen. Omdat ik als 72-jarige
nog goed gezond ben, wil ik deze uitdaging
aangaan. Mijn motivatie vormen de Oerlenaren die
zelf of in hun omgeving geconfronteerd worden met
kanker.”
Voor beide uitdagingen wil Jan 2.500,— euro bij
elkaar fietsen. De teller loopt inmiddels al, maar het
einddoel is nog lang niet bereikt. Mensen die Jan
persoonlijk willen sponsoren, kunnen dit doen op
www.opgevenisgeenoptie.nl/deelnemers. Via een
bezoek aan de actiepagina’s kunt u een overzicht
van de deelnemers opvragen en een donatie aan Jan
doen.
AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
Italiaanse
autospecialist

•
•
•
•
•
•

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

• Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Jan van der Mierden
springt al enkele
jaren op de fiets om
goede doelen te
steunen. Zo rijdt de
72-jarige Oerlenaar
al enkele jaren de
Mont Ventoux
Challenge met het
team
MontVentoux4Milou.
Met de 21 kilometer
lange beklimming
van de Franse berg
zamelt Jan geld in
voor de Riethovense
Jan van der Mierden
Milou Smets (9) die
aan een energiestofwisselingsziekte lijdt. Tot op
heden is er nog geen medicijn dat deze progressieve
ziekte geneest. De helft van de kinderen met deze
aandoening haalt de tiende verjaardag niet.
“Als je niets doet, gebeurt er ook niets”, motiveert
Jan zijn sportieve inzet. Op 11 juni zal hij dan ook
voor de vierde keer aan de start staan aan de voet
van de Mont Ventoux.

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

Zondag 27 maart: Pasen
11.00 uur: Plechtige Eucharistieviering met
pastor W. Jenniskens (Lambriakoor)
Maandag 28 maart: 2e Paasdag
11.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken (Herenkoor)

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Zaterdag 19 maart: Palmwijding
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor
R. Franken (Convocamus)
Inzameling van houdbare producten t.b.v. de
Voedselbank
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruiswegviering met pater Malaka
Zaterdag 26 maart: Paaswake
21.00 uur: Plechtige Eucharistieviering met
pater Malaka (Convocamus)
Zaterdag 2 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pater Malaka (Convocamus)
Zaterdag 9 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
Zaterdag 16 april:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
Vieringen in de Goede Week in
Christus Koningkerk
Dinsdag 22 maart:
19.00 uur: Boeteviering met pastoor R. Franken,
pater Malaka, pastor W. Jenniskens
Donderdag 24 maart: Witte Donderdag
19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering met pastoor
R. Franken (Broekwegkoor)
Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag
19.00 uur: Lijdensherdenking met pastoor
R. Franken (Lambriakoor)

Kerksluiting en Overstap naar
Christus Koningkerk
Na een oproep van pastoor Franken tijdens een
zaterdagavondviering waren op 27 februari jl. een
aantal parochianen in d’ Ouw School aanwezig. Zij
wilden samen meedenken hoe de laatste viering in
de St. Jan de Doperkerk in een gepaste vorm
gehouden kon worden.
Natuurlijk staat niemand te juichen bij de naderende
kerksluiting op zaterdag 25 juni, het is helaas niet
anders. Maar zeker zo belangrijk is natuurlijk hoe de
Overstap naar de Christus Koningkerk nadien zo
goed mogelijk kan worden gemaakt. Een aantal
constructieve ideeën werden aangedragen, maar
moeten nog nader worden bekeken of de uitwerking
ook haalbaar is.
Een 2e bijeenkomst wordt gehouden op
zaterdag 19 maart om 14.00 uur in d’ Ouw School.
Wilt u ook meedenken: u kunt zich melden bij
( 205 22 81 of st.jandedoper@christuskoning.nl
dan weten we hoeveel ruimte wij in het
dorpscentrum nodig hebben.
U wordt van harte uitgenodigd.
Pastoor Rudo Franken, pater Malaka, Jeanneke
Meijers en Alexa Peijnenborgh (Cie. Overstap)

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
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Naar het Philipsmuseum

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

Bezoek aan het Philipsmuseum
Met een aantal gasten zijn we op 16 februari naar
het Philipsmuseum in Eindhoven geweest. Voor
enkele gasten was het al een hele tijd geleden dat
ze nog eens in "de stad" waren.

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
Enthousiaste medewerkers liepen in het museum
rond om het een en het ander toe te lichten.

In het museum werd natuurlijk ook de
totstandkoming van de Philips- lamp uitgebreid
vertoond. Dit was erg interessant.
Ook was het
oja-gehalte
regelmatig
aanwezig.
Zeker toen
men de oude
tv's, radio's,
stofzuigers en
allerlei
andere
huishoudelijke hulpen van "toen" zag. Zelfs de
infraroodlamp stond erbij. Deze lamp van toen,
wordt schijnbaar nog steeds gebruikt bij pijnlijke,
stijve spieren.
Er is zelfs een huiskamertje en keukentje ingericht
met spullen van toen. Erg knus!

De afdeling gezondheidszorg werd ook met
belangstelling bekeken. Van röntgenapparatuur (van
toen) tot verschillende scans (van nu).

Het was een interessante middag die afgesloten
werd met een lekker kopje koffie/thee met iets
lekkers erbij.
Zonnebloem Oerle.
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Overpeinzingen

Met de bus mee.
Ja zo vaak ga ik eigenlijk niet met de bus, maar zo
af en toe is het toch nodig. Zoals laatst toen ik naar
de oogarts moest. Een tussendoor check omdat ik
last heb van mijn oog dat pas een staaroperatie
heeft ondergaan.
Op internet heb ik nagezocht hoe ik het beste naar
MMC Eindhoven kan komen en dan dus zorgen dat ik
op tijd bij de bushalte ben.
Ik neem voor de zekerheid de halte Smelen in plaats
van Heemweg, dan heb ik in elk geval iets meer
speling. Handig wanneer je woning tussen twee
haltes in is.
En ja speling hàd ik wel, maar helaas is de bus te
vroeg en dus ben ik te laat bij de halte. Balen
natuurlijk, maar er valt niets aan te veranderen.
11 minuten wachttijd vind ik echter rijkelijk lang en
dus loop ik alvast
door naar de
volgende halte.
Daar resten mij nog
5 minuten en die
gebruik ik om lekker
van het zonnetje te
genieten.
Dan komt de bus,
precies op tijd dit keer. Inchecken en gaan zitten.
Halverwege komen er controleurs binnen stappen.
Vier man sterkt! Lijkt wel een overval, hahaha.
Omdat ik geen idee heb hoeveel er op mijn
chipkaart zit, vraag ik dat meteen wanneer ik
gecontroleerd word. Blijkt dat ik beter voor de
zekerheid kan gaan opladen bij het station (de halte
waar ik moet overstappen). Dat valt me een beetje
tegen, maar ja ook vervelend natuurlijk om een
boete te krijgen of … om te moeten gaan lopen op
de terugweg.

Opladen heb ik ooit eerder gedaan, dus dat levert
geen problemen op. Dan snel met de stadsbus naar
het Maxima, want ik heb geen minuut te verliezen
om op tijd op mijn afspraak te zijn.
Gelukkig red ik het en nog blijer ben ik met het feit
dat na de controle alles met mijn oog in orde is en ik
alleen een gel nodig heb om het oog vochtig te
houden.
Helemaal opgelucht ga ik weer terug naar de
bushalte en bofferd die ik ben … de bus stopt
meteen wanneer ik bij de halte aankom.
Twee haltes verder wederom op het station en daar
kom ik tot de ontdekking dat ik vergeten heb uit te
checken.
Naar de Hermes dus om na te vragen welke stappen
ik moet ondernemen. Van mijn dochter heb ik
gehoord dat ik geld terug kan krijgen.
Blijkt daar dat ik niet éénmaal, maar tweemaal heb
vergeten uit te checken!
De vriendelijke man achter de counter schrijft alles
voor mij op en gewapend met het briefje wacht ik op
de bus die me terug naar huis zal brengen.
Volgende dag bij AH de centen weer op mijn
chipkaart gezet en dan blijkt dat ik best nog thuis
had kunnen komen zonder dat ik mijn kaart
opgewaardeerd zou hebben.
Voorlopig dus geld zat op mijn kaart om nogmaals
een ritje per bus naar de stad te maken.
Wanneer dat gaat plaatsvinden? Ik weet het niet.
Thea.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Regio De Kempen
06 - 2184 8165

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

VOOR
FIETS-OMBOUW
NAAR ELEKTRISCH

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

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

BERT VAN EETEN
06 - 2184 8165

bertvaneeten.fietsned@gmail.com
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TCO naar Sportiom

Wij zijn met het TCO naar het Sportiom in
Den Bosch geweest. We moesten die dag ’s middags
verzamelen op het kerkplein, omdat de rit naar
Den Bosch veel korter was dan de rit naar de
oorspronkelijke activiteit in Winterberg. Toen we
aankwamen bij het Sportiom, moesten we eerst
wachten tot de kaartjes gekocht waren voordat we
naar de schaatsbaan gelopen zijn. Na 2 uur
schaatsen zijn we naar de andere optie van het
Sportiom doorgelopen. Het Sportiom heeft namelijk
een dubbele activiteit; zwemmen. Het zwemmen
vond ik persoonlijk veel leuker dan het schaatsen,
maar dat kwam ook omdat de schaatsbaan extreem
vol was en het ijs vol zat met gaten. Het zwembad
was erg leuk, hoewel het ook daar erg druk was en
dat vooral op de glijbanen erg te merken was,
omdat die steeds verstopt zaten. Omdat we niet zijn
gaan skiën en het TCO dus best veel geld heeft
kunnen besparen, hebben we een aantal
consumpties voor binnen in het zwembad gekregen
wat erg fijn was voor als je geen geld mee had. Ik
heb erg van de dag genoten, al was ik toch liever
naar Winterberg geweest maar, dat lieten de
weergoden nou eenmaal niet toe. Ik verheug me in
ieder geval erg op de volgende activiteit!
Lovina Mohns
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TCO fotoshoot

Hallo allemaal,
Op 12 februari hebben de meiden van TCO een
fotoshoot gedaan. Aangekomen in de fotostudio in
Eersel, mochten de eerste meiden meteen in de
visagie en naar de kapper. De andere meiden
mochten cupcakes versieren. Natuurlijk hebben we
ook veel gelachen en gekletst. Toen de eerste
meiden klaar waren begonnen de fotografen met
foto’s maken. Er werden door twee fotografen foto’s
van iedereen apart gemaakt, en daarna werd er nog
een groepsfoto gemaakt
van elk leerjaar Dat vond ik
het leukste, want het is
voor mij de laatste keer dat
ik hieraan mee mag doen.
TCO bedankt voor de
organisatie, het was weer
een hele geslaagde
middag!
Groetjes
Eveline van Meijl

Bedankje van TCO

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
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De volgende personen hebben er voor gezorgd dat
de fotoshoot weer een geweldige middag voor de
meiden van TCO was.
Kapsters: Linda van Acquoij (HaarStijlLinda),
Elyse Smetsers (Knapsels).
Visagie:
Eefje vd Gender,
Angela Meulenbroeks (visagie Angela).
Fotografie: Bianca Mink( Mink fotografie),
Sasha Tychkovska (Sasien photography,
Edwin Jansen van Studio 67: bedankt voor de
gastvrijheid en medewerking.
Henriette en Jessie vd Velden: superhulp bij het
versieren van de cupcakes.
De Oerse Molenbakker: voor de sponsoring van
verpakking voor de versierde cupcakes.

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 6 nummer 4, 1974
In dit eerste nummer van de Koers na de
zomervakantie willen we de activiteiten van de
laatste maanden nog eens op een rijtje zetten. Aan
de diverse kampen, te Best (3 weken),' te Budel, te
Montfort en te Belten hebben 110 kinderen en 18
leid(st)ers deelgenomen. Van een van deze kampen
volgt hieronder 'n kort verslag.
Kamp in Best (junioren).
Eindelijk was het dan zover, dat we weer op kamp
gingen. Toen we daar aankwamen mochten we onze
luchtbedden oppompen. Ondertussen had
Peter van de Velden het eten klaargemaakt. Er werd
niet geëten maar gefreten! Na het eten werden de
piepers gejast voor het avondeten. 's Avonds
hadden we altijd warm eten. Iedere dag moest een
korveeploeg de tafel afruimen. Na het avondeten
hadden we een kwis. Na die kwis was het wassen en
naar bed. Er was er een (Jackie van der Velden) die
zijn eigen niet goed gewassen had. Hij werd met een
harde borstel van top tot teen gewassen. Dinsdag
waren we wakker om 6.30 uur. We aten om 9.30
uur. Daarna mochten we naar het dorp. Om 12.00
uur werd de tafel weer klaargemaakt. Na het eten
gingen we naar een toneelstuk dat heette: ZAND
TUSSEN DE KIEZEN! 's Avonds kregen we een lange
voettocht en toen naar bed.
Woensdag kregen we een fietsspel met opdrachten.
Deze opdrachten waren o.a. hindernissen, slalom,
bussengooien en langzaam rijden. Na de middag
gingen we naar een militair kamp. Een onderofficier
leidde ons rond. Er stonden tanks ter waarde van
34 miljoen gulden. Toen we op de blokhut terug
waren gingen we eten. Na het eten hebben we
binnen gespeeld, want het was slecht weer.
Donderdags waren we om 8 uur wakker. Na het eten
mochten we naar het dorp. 's Middags hadden we
een fietstocht. We kwamen door. Boxtel, Liempde,
Lennisheuvel en nog andere dorpen.
In het totaal hadden we zo'n 35 km. afgelegd. De
laatste kwamen om 7 uur binnen. We kregen
onderweg snoep, en een sinaasappel. Toen we
eindelijk aankwamen zei Frans Lommers "Zijn we er
nu al?" Na het avondeten hadden we een leuke
fancy-fair. Er stonden; ringwerper, bussengooien,
vogelpik en ballegooien. Half elf lagen we in bed. Als
sommige jongens iets deden wat niet mocht
moesten ze de w.c. zuiver maken.
Vrijdags -s morgens zaten de sleutels op de deur en
dus konden we zo naar buiten. Peter Moonen moest
aan tafel pikalili hebben. Het leek net driedubbeldoorgedraaide-henne
Na het eten mochten we
meisjes uitnodigen voor het kampvuur. 's middage
gingen we naar een klompenfabriekje waar alle
leiders een paar klompen kochten. Na het
klompenfabriekje gingen we zwemmen en die dames
waren er ook. De laatste avond hadden we een
kampvuur.

Er werden veel liedjes gezongen en ook
toneelstukjes opgedragen. 's Avonds kregen we een
pannekoek met jam. We gingen om half twaalf naar
bed. Zaterdags moest alles weer opgeruimd werden.
Toen we naar huis gingen kregen we een frietje met
een fricandel.
Alle 17 jongens vonden dat we een leuk kamp gehad
hadden.
Maarten v.d. Sande.
Na de kampen hielden we een vakantie van
ongeveer een maand, waarna het seizoen
1974/1975 gestart werd.
In september zijn 12 leid(st)ers naar een
bijeenkomst geweest van alle leiding van
JongNederland in Nederland. Dit weekend werd in
Berg en Dal gehouden en door de medewerking van
o.a. SolutionAvro's Top Pop en Brasil Tropical werd
dit een groot succes.
Ook in september hielden de senioren een
uitwisseling in de vorm van o.a. een
voetbalwedstrijd met J.N. Reusel. Eind september
werd door 8 teams deelgenomen aan het Sportteam
van het jaar 1974 te Sint Michielsgestel. Daar in
verschillende leeftijdsgroepen gespeeld werd hadden
de kleinsten evenveel kans als de grootsten.
Een team van jongens van 10 en 11 jaar behaalde
tot ieders verrassing een tweede plaats en mocht
zich reserve-kampioen van Nederland noemen. De
andere zeven teams behaalden de volgende
plaatsen: 2 maal een zesde, en 1 maal een 7e , 8e,
10e en 11e.
De afgelopen tijd is er in de blokhut hard gewerkt
om de diverse ruimten op te knappen zoals het
bewoonbaar maken van het zolderke enz. Binnen
afzienbare tijd zal ook in de blokhut een
heteluchtverwarming worden aangebracht. Na jaren
zal m.b.v. de Stichting Jeugdbelangen de blokhut
gedurende de koude winter geheel verwarmd zijn.
Financiëel een grote opgave!
Ook zijn we bezig om de verjaardagsactie uit te
breiden van 600 leden tot........? Alle nieuwe leden
van harte welkom.
Vanwege drukke werkzaamheden heeft een van de
oprichters van J.N. Gerard de Kort afscheid
genomen. Nog bedankt voor het vele werk wat hij
voor J.N. gedaan heeft.
In de eerstvolgende maanden staan de volgende
activiteiten op het programma:
Eind oktober

weekend junioren.

17 november: Jeugdfestival voor junioren te
Haaren. Oerle neemt daaraan deel
met Ongeveer 50 leden.
23 november: Bijeenkomst leiding in het district de
Kempen te Wintelre
december:

Sint-Nicolaas-avonden en Verkoop
kerststukjes.

Bestuur Jong-Nederland.
Die fietstocht vinden wij goedbedacht
We hadden wel meer fouten dan verwacht
We zijn toch best tevree
En doen volgend jaar beslist weer mee.
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GGD online

Twijfels, vragen, zorgen over
opgroeien en opvoeden?
GGD Brabant-Zuidoost biedt goedgekeurde
landelijke informatie die helpt.
Vanaf nu kan iedereen die vragen heeft over de
ontwikkeling, gezondheid en de opvoeding van
kinderen terecht op de website van de GGD
Brabant-Zuidoost.
Op www.informatiediehelpt.nl vinden ouders
en opvoeders de meest actuele en betrouwbare
informatie. De informatie is ontwikkeld door de
landelijke Stichting Opvoeden.nl en
goedgekeurd door wetenschap, praktijk en
ouders.
Een driftbui, pesterijen, alcohol, wel of geen
zakgeld , faalangst…. Iedere opvoeder heeft wel
eens twijfels, zorgen of vragen over opgroeien en
opvoeden. Vanaf nu kunnen ouders en opvoeders
deze informatie raadplegen op de GGD website
www.informatiediehelpt.nl; van kinderwens,
zwangerschap en ouderschap tot de levensfasen
baby, peuter, basisschoolkind, puber en
jongvolwassene. Naast informatie krijgen ouders
ook (opvoed)tips en kunnen ze doorlinken naar
andere websites, filmpjes of relevante organisaties.
Alle informatie is ontwikkeld en goedgekeurd door
Stichting Opvoeden.nl.
Stichting opvoeden
De landelijke Stichting Opvoeden.nl biedt
betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien
en gezondheid. Hun tips en adviezen worden
voortdurend getoetst door wetenschappers en
professionals uit de praktijk.
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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

Bovendien zorgen zij dat informatie toegankelijk is
en aansluit op de belevingswereld van ouders en
opvoeders.
Zo is de informatie van de Stichting Opvoeden dus
goedgekeurd door wetenschap, praktijk en ouders.
Altijd dezelfde en beste informatie
Ook de gemeenten en CJG’s in onze regio gebruiken
en verwijzen naar de informatie van de Stichting
Opvoeden. Ouders en opvoeders in ZuidoostBrabant krijgen zo altijd en overal dezelfde maar
vooral ook de beste informatie en tips als het over
opvoeden en opgroeien gaat.

Crypto Oers, puzzel 28
Dorus Seuntiens
Oerle

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc. beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans!
Je moet de volledige oplossing insturen.
De oplossing van Crypto 27 was:
1.
ZWartbont
2.
KIJkmiddag
3.
De JoNg
4.
SnerttocHt
5.
Oers
6.
LeVenskracht
7.
FiEtsned
8.
Witte Nog
Familienaam: Wijnhoven

Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Annie Stemerdink, Gerrie vd Mierden, Annie Eliëns,
Zus Sanders, Jo ten Have, Mieke van Campen,
Kees Hulshorst, Wil de Kort, Henriëtte Segers,
Ben Hospel, Janus van Lieshout, Corné Kelders
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1 Deze scheikundige wagen staat op 16 april en
10 september a.s. op het kerkplein in Oers (8)
2 Deze schitterende Kempische plaats was van
1811 tot 1 mei 1921 een zelfstandige gemeente
(5)
3 De engelse eenheid hield eind vorig jaar op met
zingen (3,5)
4 Ontkent deze Hospel dat hij het is? (6)
5 Moeder reeksje is de vrouw van Huub (6)
6 Klinkt alsof je op 27 maart a.s. in Oers naar
vaders kippenproducten mag zoeken (10)
7 In september kun je Roekmisser anders pimpen
(4,6)
8 Bart Sanders was de 7 dagen steen in het
Eindhovens Dagblad (3,3,2,4)
9 Zouden Selma en Martijn zich hieraan ergeren?
(3,5)

Succes!
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Advertentie in de spotlight

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

Geschiedenis
Van kleins af aan had ik al de meisjesdroom om
kapster te worden. Na de middelbare school ben ik
gaan leren voor Allround Kapster op ROC Uiterlijke
Verzorging te Eindhoven. In het eerste jaar van de
opleiding heb ik de kappersrichting gekozen en toen
al had ik mijn zinnen gezet op het volledig
zelfstandig ondernemen.
Na 6 jaar loondienst, heel veel knipuren en menig
cursus was ik uitgegroeid tot een ervaren kapster
die in staat is een eigen handtekening in iemands
haar te zetten. En in november 2014 was het tijd
mijn droom waar te maken en de uitdaging van het
ondernemerschap aan te gaan.
Ik heb bewust gekozen om te starten als ambulant
kapster omdat het
mogelijk is een veel
persoonlijker contact te
hebben met klanten als
je wordt toegelaten in
hun eigen omgeving. Ik
bouw zo echt een leuke
band op met de klanten
waardoor het mijn vak
nog leuker maakt! Mijn
klanten zijn blij als ik
weer kom en omdat je
elkaar steeds beter kent,
blijf ik vaak ook heel
gezellig nog even
‘buurten’!
12

Activiteiten
Door mij kan je alle behandelingen laten uitvoeren
die je ook in een kapsalon kunt laten doen. Van een
leuk nieuw kapsel en ‘kleurtje’ tot aan een
permanent en alles wat daar tussen zit. Denk aan
een trouwkapsel, een mooi geföhnd kapsel of
opsteken, krullen en vlechten voor een feestje.
Een ambulant
kapster is
ideaal voor
mensen die
slecht ter
been zijn,
voor gezinnen
met kinderen
en voor
mensen die
het te druk
hebben om
naar een
kapsalon toe
te gaan. Mijn
klanten
kunnen zowel
overdag als in
de avonduren
worden
geknipt in hun eigen omgeving of op een locatie
waar een bruiloft of feest plaatsvindt. Uiteraard sta
ik ook open voor ideeën en nieuwe uitdagingen. Zo
heb ik onlangs de kapsels verzorgd van de meiden
tijdens de fotoshoot-dag van het Tiener Comité
Oerle en dat was een geweldige middag.
Ik werk met de producten van PUR HAIR - een
mooie haarverzorgingslijn met een gevarieerd
aanbod. Van mooie kleuringen tot aan fantastische
styling producten en, zeer belangrijk, allemaal
dierproefvrij en milieuvriendelijk!
Trends en nieuwe ontwikkelingen
Na het starten van HaarStijl Linda ben ik cursussen
blijven volgen hetgeen samen met al mijn
kapperswerk maakt dat ik inmiddels een zeer
ervaren haarstylist ben. Ook ga ik graag naar
kappersbeurzen waar je enorm geïnspireerd raakt
door al het nieuws op haargebied.

Op deze manier houd ik mij op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen en de laatste trends in het
kappersvak.
Tot slot
Ik houd klanten en andere geïnteresseerden op de
hoogte van mijn meest recente activiteiten en van
wetenswaardigheden op haargebied middels de
Facebookpagina ‘HaarStijl Linda’. Op de website
haarstijllinda.nl staat onder andere mijn portfolio
zodat geïnteresseerden een idee van mijn werk
kunnen krijgen.

Albumrelease Mr. Moto
Albumrelease Mr. Moto 22 april 2016
in Theater De Schalm
Als donderslag bij heldere hemel verrees op een
zwoele zomerdag (2011) vanuit de krochten des
vaderlands een nieuwe band. Een samensmelting
van creatieve gedachtestromen, semi-erotische
melodieën en een onnavolgbare drang om te
entertainen. Aan het roer van deze equipe
schuinsmarcheerders staat stuurman Freek van
Hout, een 21e-eeuwse libertijn met de rauwe strot.

Zijn roerige jeugd, waar drank en drugs een grote
rol speelden, schrijft hij van zich af in diepgaande,
ietwat melancholische lyrics. Samen met zijn
compagnons Wesley van der Torren (gitaar) en
Ruud Scheepers (basgitaar) stonden zij aan de wieg
van dit ambitieuze project. Als een driekoppig
monster sloegen de drie nozems een eigen weg in
die uiteindelijk uitmondde in het project ‘Mr. Moto’.
Onderweg pikten de mannen enkele versterkingen
op, in de vorm van drummer Bas van Hout en een
blazers ensemble bestaande uit Paul de Kort
(trombone), Tom van de Ven (trompet) en Joost van
der Heijden (saxofoon). Naast de vaardigheden voor
het bespelen van de blaasinstrumenten vullen deze
heren regelmatig de sound met synthesizers,
slaggitaar en percussie. Dit podium vullende
collectief staat garant voor Rock ’n Roll, en staat
erom bekend elk optreden tot het uiterste te gaan
om het publiek te bedwelmen onder een zweem van
muzikale narcose. Na de release van hun laatste
single ‘Light Will Lead The Way’ timmert Mr. Moto
hard aan de weg om hun droom te verwezenlijken.
Het debuutalbum wordt uitgebracht op 22 april a.s.,
en belooft meer van hetzelfde te worden: krachtig,
rauw en aanstekelijk!
Kaarten zijn vanaf nu te koop via
www.deschalm.com !!
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Oerse Braderie 2016
Stichting

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761
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 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. Tegen een redelijke prijs.

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

Modelvliegclub Bergeijk is er met ‘t grootste
radiografisch bestuurbare vliegtuig e.d. dat u in
actie kunt zien. Golfbaan ’t Caves is er om u kennis
te laten maken met het golfen. Er zullen diverse
legervoertuigen te bewonderen zijn. Ook voor de
kinderen zullen er weer leuke activiteiten op het
veld te doen zijn. Er zijn springkussens en een
spectaculaire trampoline. Een sportief parcours,
knutseltafels en schmink. Kortom de kinderen zijn
wel even bezig zodat u even lekker kunt genieten
van een drankje.
Want, naast leuke en gevarieerde live muziek van
o.a. de Zjoem en dans van DéDé Danceballet, 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.
Ook dit jaar zullen onze tieners hun talenten weer
laten zien. Hoe ze dat doen dat blijft nog een
verrassing, maar bruisen dat zal het!
Ze zetten zich 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
het heeft aangeleverd.

Verkeersomleiding en overlast
De braderie wordt gehouden aan de Oude Kerkstraat
tot aan het Vekemansplein en op een deel van de
Zandoerleseweg. Dit veroorzaakt enige overlast voor
de bewoners aan deze straten en voor het verkeer.
Het marktterrein wordt zondag 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.
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
bereid om een bijdrage te doen, meld 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.

Uitnodiging galerie ‘Hallo’
De vaas

Keramisten van de Parasol exposeren in
galerie "Hallo".
Het zijn er dertien, van de hand van verschillende
makers. Opgebouwd uit rollen klei, nagenoeg
identiek van vorm en afmeting maar wat uitvoering
betreft totaal verschillend. Fleurig, stoer, elegant,
subtiel..... Ze hebben hun creativiteit de vrije loop
gelaten: Jan, Janny, Corien, Katje, Wilma, Wil,
Peter, Ineke, Joke, Tiny, Marion en hun docent Ita
zelf.
Galerie "Hallo" vind je t.o. Haag 15 in Veldhoven.
De tentoonstelling is tot begin april te zien en
dagelijks vrij toegankelijk.
Meer informatie bij Ita Schep en Carin Schoe,
Linde 18 Veldhoven, tel. 040-2533354 of via
www.galeriehallo.nl

Gezocht: Boeken, platen en cd’s!
Voor verkoop tijdens de Oerse Braderie.
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.
15

Let’s Go Discooo!

Boergondisch Oers presents

Let’s Go Discooo!
3 en 4 juni

Deze band bestaat uit elf topmuzikanten en is
geïnspireerd door Motown, Earth Wind & Fire en vele
70-80-90-jaren disco hits! De zangeressen zijn
bloedmooi, formidabel en echte sfeermakers.
Stilzitten is niet mogelijk met de groove van de
blazers, drums, bas, keys en gitaristen. Oers zal
swingen als nooit tevoren. Kijk om in de stemming
te komen alvast op www.groovefoundation.nl. Weet
je trouwens wat al jarenlang zo fantastisch is? De
entree bij Boergondisch Oers is gewoon twee dagen
lang … GRATIS!

Beste Boergondiërs,
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni is het Disco Time!
Boergondisch Oers presenteert dan: Let’s Go
Discooo! Schrijf je nu in met het formulier in deze
Koers, of digitaal via www.boergondischoers.nl. Hou
Facebook in de gaten, want we hebben veel te
vertellen. Het wordt een disco-sensatie van de
hoogste plateauzool.
Vrijdag 3 juni Pubquiz en
Let’s Go Discooo Show!
We hopen dat iedereen gekleed komt in de
kleurigste discokleding ever. Sterker nog: we
rekenen erop! Haal alles uit de kast. We gaan een
onvergetelijke avond tegemoet met een hilarische
Disco PubQuiz, Als hoofdact hebben we dit jaar de
beste discoband van Nederland: ‘Groove
Foundation’.
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Zaterdag 4 juni Kindermiddag,
Volley en Oerse Feestband
Op zaterdagmiddag organiseren we het
Boergondische Kinderfestijn. Een happening met
veel activiteiten, natuurlijk in het thema Disco! Dat
wordt een middag om nooit te vergeten. Gelukkig
zijn er ieder jaar weer superveel ouders bereid om
te helpen. Samen zijn we Boergondisch Oers en
daarom kunnen we ieder jaar weer rekenen op veel
hulp. Zonder vrijwilligers kunnen we dit prachtige
dorpsfeest niet laten knallen. Alvast bedankt
daarvoor!

Nadat de kinderen genoten hebben van een
heerlijke middag met knapperige frietjes kunnen de
volwassenen aanschuiven voor een Boergondische
BBQ. Daarna start, onder een zwoele avondzon, het
volleybaltoernooi. Stel dus snel je team samen en
ga in trainingskamp om de felbegeerde wisselschaal
te winnen. Op de afterparty treedt de Oerse
Feestband op. Deze band bestaat uit negen
muzikanten en is speciaal voor de gelegenheid
samengesteld met muzikaal talent uit Oerle en
omstreken. We sluiten de avond spetterend af.
Pak nu je agenda en noteer 3 en 4 juni
Boergondisch Oers. Schrijf je in voor de
kinderactiviteiten, de Boergondische BBQ, de
volleybalteams en meld je aan als vrijwilliger.
Boergondisch Oers presents:
Let’s Go Discoooo!
Vrijdagavond 3 juni: Pubquiz en Let’s Go Disco Show
met Groove Foundation. Entree gratis.
Zaterdag 4 juni: Kindermiddag, Boergondische BBQ,
Volley en After Party.

We hebben er bovenarms veel zin in. Het belooft
weer een geweldig dorpsfeest te worden!
Met swingende groet,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl
Volg ons ook op Facebook!
http://www.facebook.com/boergondischoers

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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Programma Boergondisch Oers - Let’s Go Discooo!!
Vrijdagavond 3 juni en zaterdag 4 juni 2016

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

20.00 uur
21.30 uur
01.00 uur

Ontvangst Entree gratis
Dresscode: Disco
In verband met de strikte sluitingstijd, starten we op tijd met het
avondprogramma. Zorg dus dat je op tijd bent!
Iedereen is van harte welkom
Start Boergondisch Oerse Pub quiz
(Een team bestaat uit minimaal 8 deelnemers)
Avondprogramma mmv Groove Foundation
Sluiting

Programma zaterdag 4 juni
13.00 uur

16.00 uur
16.30 uur
16.00 uur –
18.30 uur

Kinderactiviteiten
Start kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle (groep 1 t/m 8
basisschool)
Zorg dat je op tijd aanwezig bent!
Einde kinderactiviteiten
Kinderen die zich aanmelden via inschrijfformulier,
eten gratis frietjes mee
Boergondische Barbecue
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven en eet gezellig mee
Kosten: €7,50 pp
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het afhalen van de eetbonnen

17.45 uur

Volley
Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit jaar wederom een
aparte poule gemaakt worden voor tieners (vanaf middelbare school)
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers
Deelname is op eigen risico
Presentatie volleybalteams in thema

18.00 uur

Start eerste wedstrijd

21.30 uur

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

01.00

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

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

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

06-

*Boergondische Barbecue

Inschrijfformulier 3 en 4 juni 2016

*Volleyen

E-mail
Vrijwilligers
Datum

Hulp

Di. 31 mei

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

Vr. 3 juni

Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur

Za. 4 juni

Groepje begeleiden of bij activiteit

Za. 4 juni

Scheidsrechter volleyen

Za. 4 juni

Hulp bij Bbq: 15.45 - 18.30 uur

Za. 4 juni

Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00

*Kinderactiviteiten

Naam

O vanaf 19.00
Zo. 5 juni

Opruimen (9.30 uur)

Pub Quiz

(vrijdag 3 juni)

Naam Team
E-mail
1

*Pub quiz

X

= Contactpersoon

5

2

6

3

7

4

8

Kinderactiviteiten*
Naam kind 1

(zaterdag 4 juni)

*voor kinderen uit Oerle
Groep

Naam kind 2

Groep

Naam kind 3

Groep

Naam kind 4

Groep

Boergondische Barbecue
Aantal personen
Volley

(zaterdag 4 juni)

(zaterdag 4 juni)

Naam team
E-mail
Competitie
Namen
deelnemers

Inleveren bij:

Volwassenen
Tieners (vanaf middelbare school)
1 = Contactpersoon

4

2

5

3

6

J Adriënne van de Vorst
J Mieke van Campen
J Voor meer informatie zie

Stepke 1
Janus Hagelaarsstraat 19
www.boergondischoers.nl
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2 Goals en een bal

In weerwil van coupplegers en andere onrustzaaiers
zijn er bij RKVVO nog altijd de mannen en vrouwen
die soms al decennia lang onverstoord hun werk
doen voor hun vereniging; graag en “om niet”.
Als jong voetballertje realiseerde ik me dat nooit. Ik
vond het vanzelfsprekend dat alles er was en dat
alles geregeld was.
Maar er komt erg veel bij kijken, zeker nu de club
meer dan 800 leden heeft. Zodoende ben ik
gevoelsmatig maar een beetje van mijn oude schuld
aan het inlossen. Tijd zat.
Niets of niemand weerhoudt de vrijwilligers ervan
hun taken met liefde te vervullen. Er zijn er zelfs die
een beetje boos worden als je aan hun werk komt of
het met de beste bedoelingen uit handen neemt.
VROEGER
Iedereen in Oers voetbalde vroeger (eerst achter het
huis van Van der Loo, waar nu de “Dwaaltuin” is),
maar (ver)dwalen kon daar toen nog niet, hoogstens
in je gedachten.
Ik zie nog de wasteiltjes keurig in een rij langs het
veld staan.
Na de wedstrijd gauw even wassen en dan was het
weer tijd om de koeien te melken.
Of men was bij de harmonie en/of Jong- Nederland.
Veel meer was er niet, (dacht ik toen).
In ieder geval dronk iedereen er wel overal al bier
(weet ik zeker).
Dank zij mijn nu gevorderde leeftijd kan ik met
grotendeels dezelfde stap-en andere maten als toen
nog herinneringen ophalen over het bouwen van de
blokhut op Habraken, (“de Habrak”) , alsmede de
bouw van de eerste kantine van RKVVO. Deze
bouwden we helemaal achterin tegen de Vooraard
aan, ongeveer rechts van waar nu de dubbele poort
staat. Dit “gebouw” zou eigenlijk pratende muren
met een goed geheugen gehad moeten hebben.
Want menigeen gaf daar een (verjaardags)-feest tot

in de zeer vroege uurtjes. De plaatselijke Oerse
horecabazen vonden het kennelijk wel prima. Maar
och, sommige van “onze” kroegbazen zorgden zelf
wel voor voldoende omzet….
De diepe sloten langs de toegangswegen naar het
sportpark zijn er nog steeds. Menigeen is er na zo’n
feest wel eens in beland met de fiets.
Ik vind het altijd weer mooi om langs Oerse plekjes
te komen die er in mijn jeugd waren en er nu nog
steeds zijn. Hierbij denk ik onder andere aan de
Belse knollen van Crooymans aan de Daalseweg.
Maar terug naar het voetballen van vroeger;
Och, het was een tijd dat we een (top)-trainer
hadden die voor een bak koffie en een potje bier het
eerste kwam trainen; en het tweede, derde en
vierde trainde gewoon mee; kom daar nu nog maar
eens om.
Deze trainer had zo zijn eigen methodes. We
moesten b.v. naast elkaar op onze rug gaan liggen
(ook met sneeuw) en dan liep hij zelf over onze
buiken heen. Goed voor de buikspieren aldus de
oefenmeester.
Ook het horden(om)-lopen vond ik prachtig.
Eens had ik net nieuwe voetbalschoenen en deze
gingen natuurlijk pijn doen.
“Dan doe je ze toch gewoon uit” zei hij, en deze
trainer had zo’n staat van dienst en autoriteit dat
zulks zonder vragen geschiedde. Op kousenvoeten
verder dus met slidings en al.
Toen er eens bij het “urste” voor een wedstrijd
weinig spelers waren moest een speler die normaal
net in het 3e meekon op het middenveld invallen als
“spelverdeler”.
Van dat begrip had hij nog nooit gehoord en een
actieradius en snelheid die bij het eerste hoorde was
hem totaal onbekend.
Dat wist de coach van de bak koffie en een pilske
natuurlijk ook wel, dus kreeg onze invaller de
opdracht naar de middencirkel te gaan en daar de
hele wedstrijd niet meer uit te komen.
De opdracht werd weer zonder vragen en morren
volbracht.
Hij was niet eens moe na de wedstrijd en zijn
kunstgebit had hij nog gewoon in.
Dat was wel eens anders………………….
Er gaan ook verhalen over een destijds gewonnen
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UNA-beker. Dat was een van de meest legendarisch
feesten in onze zelfgebouwde kantine aller tijden.
Naar ik weet is die UNA beker maar één keer in de
geschiedenis door RKVVO gewonnen ,maar ik weet
het niet zeker. (Waarschijnlijk ben ik na dit
hoogtepunt gestopt.)
De beker zelf is die avond vele malen volgetapt en
net zo snel weer geledigd.
In de prima houten kantine (keet) stond een
gezellige ronde kachel die zijn letterlijk stinkende
best deed om het warm te houden binnen, met de
nadruk op stinkend….
Ernaast stonden de kleedlokalen van betonplaten
met in elk van die ruimtes 2 lichtmetalen
douchecabines. Deze zouden vandaag de dag door
geen enkele asielzoeker geaccepteerd worden.
Soms stapte je in de douche op een bodem van
allerlei lichaamssappen, huidschilfers en zeepresten
van voorgangers in de douche en hoopte dat je er
zonder infecties weer uit kwam.
“Nooit je zeep laten vallen” was een vaak gebezigde
waarschuwing, later ben ik die uitspraak pas gaan
begrijpen….
Tegenwoordig baden de voetballers letterlijk en
figuurlijk in weelde.
Naast de kleedbunker stond een open bouwval, ook
van betonplaten met een paar urinoirs erin waar het
ijs -en ijskoud was in de winter.
Bij strenge vorst vroor je p… er bekant af waar je
bijstond.
We hadden maar één (hoofd)-veld en één
trainingsveld en 3 of 4 elftallen.
Terug naar 2016:
Ik hoop wel dat we (minimaal) 2e klasser blijven en
daarna doorstomen naar de eerste klasse (ik ben
een geboren optimist…). Dat zou wel mooi zijn en
toch: het gaat nu, anno 2016 ondanks de
schaalvergroting tot meer dan 800 leden toch nog
steeds maar over 3 dingen: 2 goals en een focking
bal.
Echt, meer is het niet,
maar wat is het een mooie sport!!
Stay cool en neem het niet te serieus.
Wil

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van: Lotte van Kuijk

Monchou taart
Ingrediënten (voor een hele taart (diameter 28 cm)
• 2 pakjes monchou
• 200 gram bastogne koeken
• 150 gram boter
• 120 gram witte basterdsuiker
• ¼ liter slagroom
• 1 blikje kersen (jonker fris), of een andere lekkere
topping
Bereidingswijze
1. smelt de boter in een steelpan
2. verkruimel de bastogne koeken en voeg ze aan
de boter toe
3. schep het geheel goed door elkaar en doe ze op
een met bakpapier bedekte bodem
4. druk het geheel goed aan totdat er een gelijke
laag ontstaat en zet het even in de koelkast
5. mix de basterdsuiker met de monchou goed door
elkaar
6. klop de slagroom stijf, en spatel deze door de
monchou met basterdsuiker
7. smeer het geheel uit over de bodem
8. doe de kersen, of iets anders wat je lekker vindt
over het geheel
9. zet de taart nog minimaal 1 uur in de koelkast
alvorens je hem serveert
10. Eet smakelijk!!
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een
taart is die het altijd goed doet bij
verjaardagen. Ik krijg vaak de vraag als
mensen weten dat deze taart is gemaakt om
een stuk te bewaren. Dus bij deze het recept.
Het is een makkelijk te maken taart en erg
lekker!!
Ik wil de pollepel doorgeven aan
Carina de Kort omdat ze op dit moment bezig
is met haar studie voeding en gezondheid
en ik benieuwd ben wat voor lekkers en
gezonds zij met ons gaat delen.
Succes!!
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Het interview

Van melkbussen naar RMO-transport
(Rijdende Melk Ontvangst)
In januari was het dubbel feest voor Theo (73)
en Nelly (70) van der Mierden. Ze vierden hun
gouden huwelijksfeest en het bedrijf dat Theo
in 1966 begon, bestond vijftig jaar.
Door Ad Adriaans

“Zolang als ik weet, hebben we melk gereden. Mijn
vader Jan werkte nog met paard en wagen. Als
vijfjarige mocht ik als oudste zoon al af en toe met
hem mee. Toen ik een jaar of tien was, mocht ik wel
eens alleen met paard en wagen naar de Djept
rijden. Via de Heikantsebaan, toen nog een
zandweg. Dat vond ik fantastisch om te doen. De
melkkannen kon ik toen zelf nog niet op de wagen
zetten. Mijn vader kwam mij met de fiets achterna
en nam het van mij over. Ik reed dan met de fiets
naar school,” haalt Theo een zoete herinnering op.
Tractor en wagen
Na de lagere school bezocht Theo nog vier jaar de
landbouwschool in Eersel. Toen vader in 1956 het
paard verving door een tractor mocht Theo ook
daarop af en toe rijden. “Na mijn schooltijd werkte
ik thuis mee in het loonbedrijf van mijn vader. In
1966 trouwden Nelly en ik en gingen we aan de
Scherpenering wonen. Mijn vader reed al enkele
melkritten waarvan ik er een meekreeg. Met een
tractor en een wagen ging ik van start. Op een
topdag haalde ik wel vijfhonderd melkbussen van
veertig kilo op om deze vervolgens af te leveren bij
Campina in Eindhoven. Jaarlijks ging dat om
2,8 miljoen liter melk.”
“We zeggen nooit nee”
Elke boer werd twee keer per dag bezocht. Op
warme dagen koelden de boeren de gevulde
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melkbussen onder meer in een koelbak. Ook bij
strenge vorst ging het werk gewoon door. “Weer of
geen weer, we zeggen nooit nee, was ons credo”,
aldus Theo. In de beginjaren haalde Theo de melk
op in Oerle, Veldhoven en Wintelre. Later kwamen
daar ook de omliggende dorpen bij. Toen Campina
in 1974 geen bussen melk meer wilde, leverde Theo
de melk voortaan in Bergeijk af. Het bedrijf werd
uitgebreid met enkele medewerkers en er kwam een
vrachtwagen waarmee melkbussen werden
opgehaald.
Genieten
Voor vakanties had het echtpaar nooit tijd. “De
boeren gingen zeven dagen per week door, dus wij
ook. Ik wilde per se zeven dagen per week rijden, ik
deed het zo graag. Ik genoot van de buitenlucht en
het kletteren van de kannen op de wagen.” Een van
de weinige keren dat het echtpaar niet in het eigen
bed sliep, was in 1968. Toen won Nelly een reis naar
Lourdes. “Het eerste wat Theo in het hotel deed,
was kijken waar hij er bij brand weer uit kon”,
herinnert Nelly zich nog heel goed.
Tankwagen
Toen in 1980 de boeren moesten overschakelen van
melkbussen naar de melktank maakte de tankwagen
zijn entree. Theo weet nog dat hij op 28 april 1980
voor de laatste keer een ronde maakte om
melkbussen op te halen. De eerste tankwagen van
Theo had een capaciteit van 14.000 liter. Naast
koeienmelk voor Campina haalt het bedrijf sinds
midden jaren tachtig ook geitenmelk op voor
Amalthea en De Jong. Voor de geitenmelk werd een

extra tankwagen aangeschaft. Inmiddels waren de
wagens in een groot deel van Brabant te zien. In
2005 werd een start gemaakt met intravervoer.
Hierbij gaat het om vervoer van melkproducten van
de ene naar de andere fabriek.

Paaseieren zoeken

Loondienst
Zoon Julian, die begin jaren negentig in het bedrijf
kwam, heeft een paar jaar geleden het bedrijf
overgenomen. De naam Van der Mierden Transport
BV siert de zes wagens die het bedrijf inmiddels telt.
Theo is nu als chauffeur in loondienst bij het bedrijf,
evenals de oudste twee van zijn zes kleinzonen. Van
de zes tankwagens zijn er vier dag en nacht op de
weg, de andere twee rijden alleen overdag. Het
bedrijf doet ook aan duurzaam ondernemen. De
36.000 liter tank van een van de wagens is voorzien
van zonnepanelen. Deze leveren de energie om de
melk over te pompen. Sinds 1 januari van dit jaar is
het bedrijf gevestigd aan de Koningshof in Oirschot.
Ontspanning
Theo rijdt nog vier dagen per week. “Ik kan het niet
laten”, zegt hij. Terwijl Nelly tot 2012 de
administratie van het bedrijf deed, reed Theo dag en
ook vaak ’s nachts. Theo: “Ik ben blij dat het
thuisfront altijd alle medewerking heeft gegeven.”
Hoewel hij door zijn werk al twee trouwringen heeft
versleten, kan Theo het werk dus niet missen. “Mijn
rijbewijs is nog twee jaar geldig, daarna zien we wel
weer.” Tijd voor ontspanning is er ook. Nelly: “Sinds
2002 ondernemen we in de zomermaanden elke
derde woensdag van de maand een fietstocht met
de familie Habraken. Daarnaast volksdans ik elke
maandagavond bij VKS.”

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)

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Uganda 2016
Op 27 januari staat de bus om zeven uur voor ons
klaar op school om te vertrekken naar Schiphol. Ons
vliegtuig vertrok om vijf voor een. Na ingecheckt te
hebben gingen we dus nog even naar de Mc Donalds
om voor de laatste keer voor vijftien dagen vlees te
eten. Om half vijf kwamen we aan in Istanbul, waar
we snel moesten overstappen om ons vliegtuig naar
Entebbe niet te missen. We maakten nog een korte
tussenlanding in Kigali (Rwanda) en kwamen om
tien over vier aan in Entebbe. Daar werden we
opgewacht door onze lokale expeditieleiders, Silas
en Ivan, die ons naar het hostel voor de eerste
nacht brachten om nog snel even wat te slapen.
De volgende
dag vertrokken
we naar ons
eerste verblijf
Pelido. We
kwamen daar
pas ’s avonds
aan, dus na
onze tentjes
Droogrek maken bij Pelido
opgezet te
hebben, gingen we snel slapen. De volgende dag
begon het echte programma namelijk. We werden
ingedeeld in drie groepen en elke groep deed twee
van de drie activiteiten. Deze activiteiten waren een
droogrek maken, een waterbron schoonmaken en
een stoof maken. We speelden ook twee
voetbalwedstrijden (3-1 verlies en 3-3 gelijk). Op de
laatste avond was er
een Byebye-party voor
ons georganiseerd,
waar optredens voor
en door ons werden
gedaan. De derde dag
bij Pelido zijn we ook
op safari naar Lake
Mburo geweest. De
volgenda ochtend was
het helaas al weer tijd
om te gaan. We
vertrokken rond acht
uur naar het volgende
Waterbron schoonmaken
project, FOHO.
bij Pelido

We kwamen rond het middaguur bij FOHO aan en
kregen daar een heerlijke lunch. Daar hebben we
cakejes gebakken en een voetbalwedstrijd gespeeld,
deze wonnen we wel. Daarna hebben we
gevolleybald tegen verschillende teams van FOHO.
’s Avonds sliepen we in een backpackershostel
bovenop een heuvel zodat we mooi uitzicht hadden
over het stadje Nyendo. De volgende dag gingen we
een wandeling maken door Nyendo. Onze gidsen
lieten ons alle achteraf gelegen plekken zien, zodat
we een goed beeld kregen van hoe het nou echt is in
zo’n stad. Na de wandeling kwamen we bij een soort
bar waar we met prostituees konden praten. Terug
bij FOHO vertelde een jongen ons zijn verhaal over
hoe hij op de straat was gekomen en hoe hij bij
FOHO terecht kwam.

Klaslokaal schilderen bij FOHO

Daarna hebben we een klaslokaal geschilderd. Op
het eind vond de finale volleybal nog plaats. Dit was
Team Koekoek tegen Team Sebas, een Nederlandse
finale dus. Terug bij het backpackers hostel moesten
we onze spullen inpakken en vroeg naar bed. De
volgende dag moesten we namenlijk rond vijf uur
opstaan, want we vertrokken naar Lake Bunyonyi.

Groepsfoto bij Lake Bunyonyi

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

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

Lake Bunyonyi was vooral om te ontspannen, dat
deden we dan ook. Er werd gezwommen,
gevolleybald, Afrikaans geschaakt en gepoold. We
bleven hier twee dagen. De tweede dag gingen we
een wandeling maken naar de top van de heuvel.
Daar hadden we heel erg mooi uitzicht. Ook
maakten we een boottocht over het meer. Na twee
nachten waren we er weer helemaal klaar voor om
nog een week ertegenaan te gaan. We vertrokken
naar Lwengo.
Bij aankomst bij Lwengo stond de hele school op ons
te wachten en zij zongen liedjes voor ons. We
kwamen daar pas ’s avonds aan, dus we speelden

nog een beetje met
alle kindjes want
zij sliepen ook op
school. We werden
’s ochtends rond
half acht gewekt
en na het ontbijt
kregen we een
soort van
introductie over
het Lwengo
Touwtje springen bij Lwengo
project.
We werden ingedeeld in vier groepen en iedere
groep ging iets anders doen. De eerste moest afval
verbranden, de tweede een composthoop maken, de
derde ging een klaslokaal voor gehandicapte
kinderen repareren en verven en de laatste groep
ging met de gehandicapte kinderen spelen.

Klaslokaal schilderen voor gehandicapte kinderen bij
Lwengo

Op zeven februari, Sebas’ verjaardag, hielpen we
eerst alle kinderen met hun schoenen poetsen,
bedden opmaken en hun kist met spullen opruimen.
Daarna gingen we naar de kerk. Het was ongeveer
een half uurtje lopen en de kerkdienst duurde zo’n
anderhalf uur. Er werd veel gedanst en gezongen.
’s Middags was er een spelletjesmiddag Uganda
tegen Nederland. Er werden allemaal spelletjes zoals
kikkersprongen, spijkerpoepen en met een flesje op
je hoofd naar de overkant lopen gespeeld.
Nederland verloor helaas weer. Daarna vond weer
een soort van byebye – party plaats, want
’s ochtends vertrokken we weer richting Kim.
’s Middags kwamen we bij het ziekenhuis aan waar
Kim haar ondervoedingkliniek heeft. Ze gaf ons daar
een rondleiding.

Op dat moment was
er een kindje
aanwezig. Ze liet
ons een foto zien
van hoe hij daar
aankwam en je zag
dat het al veel beter
met hem ging,
hoewel hij nog
steeds te klein en te
licht voor zijn
Het ondervoede jongetje bij Kim
leeftijd was (drie
kilo met anderhalf jaar). Na de lunch bij Kims huis
werden we weer in drie groepen verdeeld om
verschillende activiteiten te gaan doen. Iedere groep
ging een bepaalde activiteit doen. De eerste groep
ging koken, de tweede groep ging naar de plantages
en de laatste groep ging op bodaboda’s (fietstaxi’s)
huisbezoeken doen. Dit was verspreid over twee
dagen. De tweede nacht was alweer de laatste dus
vertrokken we de volgende ochtend naar het hostel
waar onze reis ook was begonnen. Daar sliepen we
tot ongeveer twee uur ’s nachts en vertrokken toen
weer naar het vliegveld van Entebbe. Na van Silas
en Ivan afscheid te hebben genomen, stapten we
weer in het vliegtuig richting Nederland.
Wij hebben twee fantastische weken gehad! Dit
komt mede dankzij jullie sponsoring, dus bij deze
willen wij iedereen die ons heeft geholpen deze reis
te kunnen realiseren heel erg bedanken.
Dionne Smeets en Meral de Jong

Groepsfoto bij de Evenaar
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Zwerfvuilactie in Oerle

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.
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 onderstaand 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.
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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

Paasrecept
Zoet-zoute vogelnestjes

Na de voorjaarsvakantie was het
vrijdag 26 februari weer tijd voor een
Bosbender Kids activiteit. We hadden wederom een
mooie opkomst met 23 kinderen. Deze keer gingen
we dromenvangers maken en hadden we, met dank
aan de dames van Verve vertelclub, ook nog drie
verhalenvertelsters. Uiteraard gingen hun verhalen
over indianen. Het was best nog een lastig karweitje
om een dromenvanger te maken, maar de kinderen
hebben met hun eigen idee ervan toch hele leuke
dingen gemaakt! Hieronder een impressie.

Wat heb je nodig?
(voor 8 nestjes):
- 100 gram zoute stokjes
- 200 gram chocolade (puur of melk)
- 24 snoepjes in de vorm van een ei
Wil je weten hoe je deze leuke vogelnestjes kunt
maken?! Kijk dan op:
https://youtu.be/XjR7QpeVDJA
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Memory
Dit heb je nodig:
* Stevig wit papier
* Schaar
* Kleurpotloden/stiften
Zo ga je te werk:
Ga naar de website www.koersvanoers.nl.
Volg de link naar de kleurplaten pagina en
open de link “Memory Pasen” bij maart.
Print de pagina uit op stevig wit papier. Kleur
de platen in. Plastificeer de platen en knip
daarna de memory stukjes op de
stippellijnen uit.
Nu kun je het spel gaan spelen.

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
5507 LP Oerle Veldhoven Tel.: 040 - 205 27 98
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl
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Uitslag kleur/knutselplaat van januari 2016;
“schoolspullen”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaar: Julia Kootkar
Leeftijd: 4 jaar oud
Zij woont: op Kleine Vliet nummer 3
Papa en mama heten: Johan en Leonie
Broertjes of zusjes: één zusje, Suze (2 jaar)
Huisdieren/dieren: een hond met een hele aparte
naam, waar ik later op terug kom
Sport: dansen
Wat wil je later worden: ballerina
Voordat ik vandaag op pad ga naar de prijswinnares
kijk ik even op Google hoe ik moet rijden. Ik heb wel
ooit van de Kleine Vliet gehoord, maar waar dat is…
opzoeken dus. Bleek het achteraf niet zo moeilijk te
zijn en was ik dan ook binnen zo’n 5 minuten op de
plaats van bestemming. Julia zat bij binnenkomst
nog op haar gemak te kleuren, maar ging al snel
aan tafel zitten om met me te gaan kletsen. Als
eerste gaf ik haar de kleurplaat terug waarmee ze
had gewonnen en de complimenten voor het al zo
netjes binnen de lijntjes kleuren. De verklaring
daarvoor was eigenlijk heel logisch. Ze is namelijk
nu nog 4, maar in mei word ze al 5. Dat maakt een
wereld van verschil natuurlijk!
Op welke school zit je en in welke groep?
Julia zit op de basisschool St. Jan Baptist en heeft
les van juf Dana en juf Marielle. Ze zit in de combi
klas 1/2 waar ze samen met nog ongeveer 29
andere kinderen les krijgen. Dat is een heleboel,
maar zoals de vorige winnares al vertelde, krijgen ze
ook apart les. Ze leren dan een nieuwe letter of
moeten ze plaatjes herkennen zoals wat is er goed
en wat is fout.
Vriendinnen en spelen
Net zoals bijna alle kinderen in de onderbouw heeft
Julia ook weer een lange lijst met vriendjes en
vriendinnen. Zo speelt ze onder andere veel met
Julie, Ilana, Rui, Femke, Rick en Pien. Maar de
eerste 2 vermelden, zijn wel haar beste vriendinnen.
Naast het spelen met haar vriendinnen gaat ze ook
vaak en graag naar opa en oma. En daar is ze zo
want dat zijn hun overburen. Lekker handig! En Julia
helpt ze graag met van alles. Dus komt het nog
beter uit dat ze zo dichtbij wonen. Als ze niet bij opa
en oma is of afgesproken heeft met iemand, dan
speelt ze graag samen met haar zusje.
Huisdieren
Je zou er zin in krijgen bij het horen van de naam
van hun huisdier. Althans, als het in chocolade
verwerkt is. Hun hond is donkerbruin
van kleur en heet…jawel, Truffel. Als
dat niet een aparte naam is weet ik
het niet meer.
Truffel is inmiddels 8 jaar oud. Wat
minder leuk is om te horen is dat ze
nog een hond meer hadden. Alleen is
die hond de dag voor dit interview

overleden en hebben ze hem op een mooi plekje
begraven. Die hond is 16 jaar geworden! Dat zal
onze hond niet gaan halen helaas.
Televisie?
Julia kijkt nog niet zoveel televisie. Als ze kijkt is dat
meestal naar de zender Zeppelin. Helemaal goed
hoor Julia! Daar zijn hele leuke programma’s op. Bij
ons is dat wel anders, maar dat ligt aan het verschil
in leeftijd. Mijn kinderen zijn 7 en 10. Vandaar. Als
ze niet naar een televisieprogramma kijkt wil ze
graag de dvd van de films Minions en Frozen kijken.
Dat ze niet vaak televisie kijkt komt natuurlijk
omdat ze het vaak veel te druk
heeft met knutselen, tekenen,
kleuren of met poppen spelen.
Als ik vraag of ze veel poppen
heeft zegt ze nee…om daarna
met twee armen vol naar
beneden te komen. Ze heeft ze even gehaald want
ze wist niet meer precies hoeveel ze er heeft. Laat
ze er nu zeker 6 mooi aangeklede op tafel leggen.
Dat zijn er best veel! En dan heeft ze niet eens alles
mee naar beneden kunnen nemen. Een vind ik wel
heel bijzonder. Die pop, genaamd Annabel, kan
namelijk praten en bewegen tegelijk! De andere
poppen kunnen dat niet en hun namen worden
aangepast naar gelang het spel. Waar Julia dan haar
buggy, kinderwagen en maxi cosi voor gebruikt…en
die worden allemaal tevoorschijn gehaald.
Muziek
Op het moment van schrijven is het nog heel
actueel. Ze is wel fan van een groep die afscheid
neemt en weer de nieuwe groep voorstelt, namelijk
de meiden van K3. Julia vindt het wel jammer dat
Kristel, Karin en Josje het stokje gaan overdragen
maar van de nieuwe K3 is ze nu al weer fan.
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Als ik vraag wie ze van K2+J het leukst vindt
antwoordt ze Karin. Die is het grappigst van de drie.
Ze is al eens vaker naar een concert geweest. Vorig
jaar nog en toen heeft ze ook nog eens een prijs
gewonnen! Je mocht namelijk kleurplaten inleveren
in vier verschillende wensbakken en daar werden
dan elke keer drie kleurplaten uitgetrokken en dan
mocht je op het podium met ze. Julia wilde graag in
een band spelen dus stond ze, met een gitaar in de
hand en samen met twee anderen kinderen, op het
podium!
Dat moet wel heel
bijzonder zijn
geweest Julia…ben
wel een beetje
jaloers hoor..haha.
Ze heeft uiteraard
cd’s van K3 en die
draait ze dan vaak
op haar draagbare
radio die ze op haar
kamer heeft staan. Het is een roze, zegt ze en wil
hem meteen gaan halen om aan me te laten zien.
Maar dat doen we maar niet, anders kom ik in
tijdnood.
Sporten is een hobby?
Zoals ik al heb vermeld zit Julia op dansles. Op
woensdag gaat ze daarom niet één maar twee keer
naar school . Ze krijgt namelijk in de gymzaal van
de basisschool dansles van juf Lara. Dat is niet het
enige wat ze tevens als hobby heeft.
Ze gaat samen met Julie 1x in de week zwemmen
bij Akwaak. Die zijn gelokaliseerd in Koningshof te
Veldhoven. Als ik vraag of ze nog meer hobby’s
heeft, noemt ze 5x in de week naar school op. Fijn
dat je het zo goed naar je zin hebt op school Julia.
Eten?
Met al dat sporten, spelen en naar school gaan moet
er natuurlijk goed gegeten worden. Dat kan ze goed,
want Julia lust bijna alles. Zeker als het gaat om
frietjes, frikadel, mayonaise en pizza. Daarnaast
vindt ze het lekker om een allegaartje van paprika,
tomaat, komkommer etc. te eten. Dat vindt ze zelfs
nog lekkerder dan chips of zoiets. Dat hoor ik niet
vaak van kinderen! Maar, tussen al die gezonde
groenten moet mama geen champignons doen want
die vindt ze vies.

Iets veranderen
Niet alleen Amerins vindt de poppenhoek te klein.
Julia zou die ook graag iets groter zien worden. En
dan moeten ze tevens de bouwhoek aanpakken,
want die is ook te klein!
Dus laat ik tot slot mama nog even aan het
woord
Om in een paar woorden Julia te omschrijven. De
volgende woorden komen naar voren. Julia is een
vrolijk, zorgzaam meisje. En een kletsmajoortje! Dat
heb ik wel ondervonden. Als ik de cadeaubon
overhandig, wordt er een vriendenboekje aan me
gegeven. Of ik die wil invullen want ik wilde
tenslotte alles van Julia weten en zij wil nu van alles
over mij weten. Natuurlijk heb ik dat gedaan en ik
vond het keileuk meid! De kleurplaat van Frozen en
een foto volgen nog als je het vriendenboekje nog
eens een keer aan me geeft.
Bedankt voor het interview en heel veel plezier met
je cadeaubon!
Geschreven door; Marlene Snelders-Linssen

Het Paasei
Elke dag komt kleine Klaasje
langs de bakkersetalage,
maar nooit kan hij er voorbij.
hij moet kijken naar het ei.
't Is een ei met echte ramen,
drommen haasjes duwen samen
kiepkarren vol eieren voort
door de chocolade poort.
Op en af een ladder hippen
gele kuikentjes en kippen,
maar het mooist is bovenaan
met zijn hals gestrekt, de haan
En die duifjes dan, die witte,
die zo zoet op 't nestje zitten
en die vlag daar in de top
Vrolijk Pasen staat erop.
Toch vraag ik, zegt kleine Klaasje
enkel maar zo'n suikerhaasje,
want dat mooie wonderei
is toch veel te groot voor mij!
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Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 28 maart 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 maart 2016’ en druk de pagina af.
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Mei
3

2016
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Maart
14 t/m
18
15
15
18
18
18
20
20
23
24
25
25
26
26
27

Week van Zorg en Welzijn 2016:
Rondleiding Severinus op 15+17 mrt
Zonnebloem: Eten bij ‘t Zand in Zandoerle
KBO: Samen uit eten: 17.30u : Route 66
DVO+Basisschool: Zwerfvuilactie
Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: Informatie avond Oerse braderie
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
Geitenboerke: 13.30u-17.00u geitenkijkdag
VKS: Paasstukjes maken
Basisschool St. Jan Baptist: studiemiddag
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
Ophalen grijze/groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Rijvereniging St. Jan: ophalen oud ijzer
SJO: Paaseieren zoeken
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Geitenboerke: 13.30u-17.00u geitenkijkdag

April
3
6
8
9
10

9
15
18
19
19
20
22
23
25
28
28
30
30

DementieCafé: Mantelzorg en dementie,
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1
KVB: Moederdag viering
SJO: Pinksterfietstocht
VKS: afsluitingsavond
Zonnebloem: Bedevaart Meerveldhoven /
Koffiedrinken bij Oers Gezellig
KBO: Samen uit eten:
17.30u: Oude Garage
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
KVB: Wandeling
VKS: dagje 's Hertogenbosch
TCO: Verrassingsactiviteit
Ophalen oud papier
DVO: Besloten vergadering
t/m 1-07 Groen en Keurig donateursactie

Juni
1
3
3+4
6
8
12
14

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

TCO: Oerse Braderie
VKS: kaarten en rummicubben
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
Grote Quiz van Veldhoven
Zonnebloem: Eindhovense Revue
(regionaal)
11,12 of KVB: Lunch met rondleiding bij Rooi
13
Pannen in Eindhoven.
16
Chemokar: Kerkplein Oerle
16
Basisschool: korfbaltoernooi bij SDO
16+17
Kunst in 't rond; Atelierroute Veldhoven:
11u-17u
17
Garagesale in Cobbeek
18
DVO: 20.00u Jaarvergadering
20
VKS: volksdans instuif Oirschot

14
15
17
22
25
25
26

21

KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn

21

Zonnebloem: Voorjaarstuk maken in d’Ouw
School
Bosbender Kids: 14.00u—16.00u
Schalm: Mr. Moto
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
Zonnebloem: Gezamenlijke activiteit met
de Noordrand. Rundgraafpark;
De Valkenswaardse tweeling.
Tonproatersavond in d'Ouw School: ‘Lachen
vur ut goeie doel’

11
15
15
16-17
21

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

Augustus
26 t/m 28

TCO: Bivak

22
22
23
24
28

30

De volgende kopijdatum is

28 maart 2016
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27
28
Juli
1
5

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

