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Combo gezocht

Sinterklaas programma

Chant'Oers, een gemengd koor uit Oerle, wil graag
in contact komen met muzikanten die een combo
willen vormen om ons te begeleiden bij optredens.
Wij zijn op zoek naar een gitarist, basgitarist,
drummer, toetsenist en optioneel saxofonist,
dwarsfluitist. Indien je interesse hebt kunt je contact
opnemen met de secretaris Harry Coolen via:
info@chantoers.nl. Voor meer informatie over ons
koor gaat u naar: www.chantoers.nl.

Op zondag 13 november gaan we Sinterklaas
verwelkomen met zijn Zwarte Pieten in
dorpscentrum d’Ouw School.
We starten om 14:00 uur met:
Een PIETJE verliefd ...
Verder verklappen we nog niks, iedereen is welkom
om te komen kijken!
Chocolademunten.
Binnenkort zullen wij bij u aan de deur komen voor
een kleine bijdrage voor het in stand houden van het
geweldige feest voor de kinderen in Oerle. Want zo’n
dorpsfeest is en blijft toch een mooi symbool!
Bezoek aan St. Jan Baptist
Op maandag 5 december zal de Sint met zijn Pieten
een bezoek brengen aan basisschool St. Jan Baptist.
Het Sint Nicolaas Comité wenst iedereen een fijne
Sinterklaas tijd!
Groetjes van Yvonne, Cindy, Jeanine, Mellanie,
Ilona, Bianca en Perry.

(Affiche jaarlijkse snerttocht)

Onze kerstbomen rijzen de pan uit!
De grote bomen (>1.80 meter vanaf de grond) moeten
dit jaar plaatsmaken en zijn voor slechts €10 uit te
zoeken!
Alle anderen bomen kosten € 13, met kluit,
vers uit de grond.
Vooraf reserveren kan ook!
Laatste verzoek: ik word een dagje ouder,
kun je hem zelf uitspaden?
Wil Janssen
Paleisstraat 25
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(Advertentie)

BIO bedankt Oerle!

Wie in het weekend van 8 en 9 oktober in
dorpscentrum d’Ouw School is geweest, weet
dat alles daar in het teken stond van het 24uurs evenement van korfbalvereniging BIO.
De organisatie is ongeveer een jaar bezig
geweest met de voorbereidingen en toen het
eenmaal zo ver was, waren de dames best een
beetje gespannen over hoe het zou gaan lopen.
Die “gezonde” spanning bleek achteraf niet
nodig: want wat was het een TOP-weekend!
Dankzij de inzet en het enthousiasme van een
heleboel mensen met een BIO-hart werd het
een geweldig weekend met een fantastisch
resultaat voor de club.
Alle leden van de korfbalvereniging (van heel jong
tot wat ouder) kwamen tijdens het weekend aan de
beurt om twintig minuten lang zo veel mogelijk
strafworpen te nemen. Hiervoor lieten de speelsters
zich vooraf door familie en vrienden sponsoren. Ook
werd er een succesvolle kindermiddag gehouden
met casinospellen, een danceclinic onder leiding van
juf Lara van Dédé, schminken en een springkussen.
Het gehele weekend kon er geboden worden op
producten in de “winkel” die gesponsord of
zelfgemaakt waren, er was een loterij en op
zaterdagavond een diensten- en productenveiling.
Voor de club lopen de laatste jaren de inkomsten uit
subsidies terug en is het lastig om onderhoud aan de
accommodatie en nieuwe materialen te bekostigen.
Alle activiteiten samen zorgden voor een grandioos
succes! De totale actie heeft de club een mooi
spaarcentje opgeleverd om een tijd vooruit te
kunnen en leuke dingen te kunnen blijven
organiseren.
Enkele weetjes en getallen:
• De leden hebben samen in 24 uur 14.089
doelpunten gemaakt!

• Tijdens de veiling zijn er in totaal 84 diensten /
producten onder de hamer gegaan.
• In de BIO-winkel zijn 66 producten verkocht.
• Er zijn tientallen leuke prijzen vergeven bij het
enveloppen trekken en de loterij.
• Er zijn ruim 350 (zelfgemaakte!) loempia’s
gegeten.
• Alles wat hierboven genoemd is, is geheel
belangeloos door onze leden en talloze sponsoren
ter beschikking gesteld.
• Tijdens de receptie werden enkele bijzondere
jubilarissen in het zonnetje gezet: Paula de Lepper,
Thea de Lepper en Edith Roosen zijn al 40 jaar lid
van BIO, Trees Bekers en Ine Loijen maar liefst
50 jaar en als klap op de vuurpijl Tilla Renders al
60 jaar!
Wat voor de vereniging het belangrijkst is, is dat de
leden hebben kunnen laten zien waar ze goed in
zijn: samen iets geweldigs neerzetten waar ze met
zijn allen heel erg trots op zijn, het echte BIOgevoel!
Een speciaal dankwoord voor Oerle: “Wij willen jullie
heel hartelijk bedanken voor het onvergetelijk
maken van dit weekend. Zonder jullie hulp, steun en
aanwezigheid was het niet gelukt! Om te voorkomen
dat we iemand vergeten, noemen we geen namen,
maar we willen wel onze speciale dank uitspreken
voor de medewerkers van Dorpscentrum d'Ouw
school. Zij hebben ons tijdens de voorbereiding en
het hele weekend fantastisch ondersteund en
daarmee een grote bijdrage geleverd aan dit mooie
resultaat. Wij hebben genoten, u hopelijk ook!
Bedankt namens BIO!”
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De parochie

Zaterdag 10 december:
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
Zondag 11 december:
8.30 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
10.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Convocamus)

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 12 november:
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
Zondag 13 november:
11.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
Zaterdag 19 november:
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
Zondag 20 november:
10.00 uur: Eucharistieviering met Pastoor
R. Wilmink, Pater Malaka, pastor
W. Jenniskens en pastor J. van Doorn.
Feest van Christus Koning + Verwelkoming van
H. Willibrordus-, St.-Maarten- en H. Caeciliaparochianen

Dinsdag 13 december:
19.00 uur: Boeteviering met Pater Malaka
Zaterdag 17 december:
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
Zondag 18 december:
8.30 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
10.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Convocamus)

Kerstconcert Alexanderband in de
St. Jan de Doperkerk
De Alexanderband houdt dit jaar zijn traditionele
kerstconcert samen met het eveneens jubilerende
koor Hajim op zondag 11 december om 14.30 uur in
de St. Jan de Doperkerk in Oerle.
Het zal ongetwijfeld weer een heerlijke muzikale
middag zijn met enthousiaste musici. Wees
welkom!!

Zaterdag 26 november:
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
Zondag 27 november:
8.30 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
10.00 uur: Eucharistieviering (gezinsviering) met
Pastor J. van Doorn (Con Brio)
Zaterdag 3 december:
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Broekwegkoor)
Zondag 4 december:
8.30 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
10.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Messengers of Joy)

Parochieberichten:
Overleden:
† Geert van den Berk, 91 jaar
Wijziging vieringtijden:
Vanaf 27 november zijn de H. Missen op zondag
om 8.30 uur en 10.00 uur.
Pastoraal team:
René Wilmink (waarnemend pastoor)
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
( 040 – 205 13 50
Wim Jenniskens, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
( 040 – 253 26 15
Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur;
donderdags 10.30-12.00 uur.
Melding van bediening of overlijden:
06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Misintenties kunnen met naam + datum en
afzender in een gesloten envelop worden
doorgegeven bij:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205 24 80 .
Website: http://www.christuskoning.nl
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Kerk-tv
Vanaf zondag 20 november is er iedere week om
10.00 uur een rechtstreekse uitzending van de
viering in de Christus Koningkerk. Het bestuur heeft
hiervoor een akkoord bereikt met de Lokale Omroep
Veldhoven. Helaas is er geen bereik in het
buitengebied van Oerle, waar geen kabeltelevisie
aanwezig is. Via de KPN ontvangt u op kanaal 566
(interactief), OnsBrabantNet: Kanaal 46 (analoog)
en 39 (digitaal).

(Advertentie)

Zondag 20 november 10.00 uur
Op deze ochtend zullen de parochianen van de
H. Willibrordus, St.-Maarten en H. Caecilia in de
Christus Koningkerk verwelkomd worden. Zij nemen
op respectievelijk zondag 30 oktober, 6 en
13 november afscheid van hun parochiekerk. Ook
die parochianen proberen een invulling te geven aan
hun afscheid met een tentoonstelling, een bundel
over hun kerk, een lampionnenoptocht, een CD, een
concert met het Cecilia leerlingenorkest of een
boekwerk over de wijk en de kerk.
Zij moeten allen hun heil nog zien te vinden in de
grote Christus Koningkerk. Die dikke hindernis
hebben wij begin juli al genomen en wij mogen hen
dus nu mee verwelkomen. Ook zij brengen hun
cirkels voor de grote blikvanger mee en wat eigen
symbolen.
Nog altijd ben ik zeer trots op onze cirkel die
helemaal bovenin de blikvanger hangt. Het Moeder
Teresabeeldje en St. Jan de Doperbeeld staan aan
beide zijden van de grote uitgang. Regelmatig zie ik
op zaterdagavond parochianen uit onze
kerkgemeenschap in Meerveldhoven, dat geeft een
wederzijds goed gevoel. Na afloop van de viering is
het gezamenlijk koffiedrinken en welkom heten in
De Ligt.

Dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur
Zaterdag t/m maandag bij de lunchroom.
Habraken 2601 (SchippersStop)
5507 TR Veldhoven
Tel.: 06 4621 0872
NatuurlijkBijzonder@kpnmail.nl

Pastor Wim Jenniskens
De gezondheid van pastor Wim laat steeds meer te
wensen over. Hij logeert nogal eens in het
ziekenhuis met ademhalingsproblemen en de
situatie wordt er helaas niet beter op. Het is zeer de
vraag of hij bij het afscheid van de H. Willibrordus
op 30 oktober, de St.-Maarten op 6 november kan
zijn. Van beide kerken was hij jarenlang de pastoor.
Ook de verwelkoming van alle parochianen op
20 november blijft ongewis.
Wij wensen hem allen een zo optimaal mogelijke
levensweg toe!
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Bouwers gezocht
Bouwers gezocht voor CPO-project
in Oerle-Zuid
Aan de Mansus en Amfora in Oerle-Zuid wordt een
CPO-project uitgevoerd dat uit tien woningen
bestaat. Voor twee woningen worden nog
deelnemers aan het project gezocht.
Afhankelijk van de eigen wensen komt het totaal
benodigde budget op een bedrag tussen 290.000,00
en 375.000,00 euro vrij op naam.
Het project wordt uitgewerkt in samenwerking met
BIEB als procesbegeleider. KDV Architectuur tekent
voor het ontwerp van de woningen. Op korte termijn
al vindt de aanbesteding en keuze van de aannemer
plaats. De geplande oplevering van de woningen is
in het eerste kwartaal van 2018.
De huidige deelnemers aan het project zoeken nog
iemand voor een vrijstaand geschakelde woning en
een medebouwer voor een tweekapper op een
hoekkavel. Belangstellenden kunnen voor meer
informatie en inschrijving contact opnemen met het
bestuur via mansusamfora@gmail.com of met
bouwbegeleider Marco van BIEB:
marco@bouwenineigenbeheer.nl.

CPO staat voor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. De leden in de
kopersvereniging bepalen gezamenlijk de uitwerking
van het plan. Zij hebben daarbij een grote
keuzevrijheid in het ontwerp en de te realiseren
woonwensen. Het samen bouwen leidt tot
besparingen. De huidige deelnemersgroep bestaat
uit Veldhovenaren die allemaal dezelfde droom
hebben: een woning realiseren op een van de
mooiste plekken van Veldhoven. Er worden tien
verschillende huizen gebouwd.
Zes tweekappers en vier vrijstaand-geschakelde
woningen in een traditionele bouwstijl. Elk kavel is
ongeveer 250 vierkante meter groot en kost
ongeveer 90.000,00 euro exclusief BTW.

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

Lappie ziek?
Nooit geweten dat de computer nog
eens zo belangrijk voor mij zou zijn.
Zo vaak heb ik gedacht dat ik
gemakkelijk zonder dat ding zou
functioneren, maar deze week
bleek het tegendeel.
Heel lang dacht ik dat een leven zonder computer
toch wel veel rustiger zou zijn en de keren dat ik op
vakantie was, miste ik mijn Lappie dan ook niet
echt.
Bovendien … wanneer ik eens een probleempje met
dat ding had, was er altijd wel iemand in de buurt
die me uit de penarie komt helpen.
Maar deze keer lag dat allemaal anders.
Ruim een week geleden gaf mijn laptop zomaar
ineens aan dat hij geen contact meer kon maken
met mijn wifi verbinding.
Het vreemde was dat ik via mijn iPad (oeps, dat is
reclame maken hè?) wel gewoon wifi-verbinding had
en ook via mijn mobieltje.
Ik snapte er niks van.
Alles probeerde ik uit maar het resultaat bleef …
geen verbinding. Wat zou Lappie nou toch
mankeren?
Natuurlijk hing ik als eerste aan de telefoon bij mijn
provider, maar volgens deze was er met de wifiverbinding niks aan de hand. Volgens hen lag het
aan mijn laptop.
Zou dat betekenen dat Lappie echt ziek was en
misschien wel het loodje zou leggen??? Zou dat
betekenen dat ik een andere zou moeten
aanschaffen?
Daar werd ik niet echt blij van, want mijn laptop is
echt nog niet oud. Alhoewel men mij weleens
vertelde dat een laptop al oud is zodra je hem vanuit
de winkel hebt meegenomen.
Ik besloot om Lappie af te sluiten en een dagje met
rust te laten. Misschien heeft een laptop ook af en
toe rust nodig of zin in een vrije dag hè.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
Ik gunde hem royaal de tijd en startte hem weer
opnieuw op na een paar dagen, want er lag echt
werk te wachten waarvoor ik mijn laptop nodig had.
Helaas Lappie had er geen zin in.
Wat nu??? Via mijn iPad had ik al op internet
gezocht wat het probleem zou kunnen zijn, maar
ikzelf kreeg het niet opgelost. Het kostte me zelfs
mijn nachtrust en heel de dag liep ik te piekeren hoe
ik het kon oplossen.
De zaak waar mijn Lappie vandaan kwam bestond
niet meer en bovendien had ik het idee dat het
probleem bij mij thuis opgelost zou moeten worden.
Het ging immers om mijn wifi-verbinding!
Zaterdagmiddag wandelde ik met Sunny door de
wijk en opeens kreeg ik een helder idee. Natuurlijk
kende ik nog iemand die volgens mij voldoende
verstand van computers had om mij uit de brand te
helpen. Snel naar zijn huis toe met de vraag of hij
mij zou willen en kunnen helpen.
En ja hoor, hij zou mij helpen. Ik moest alleen even
tot maandag wachten want hij had dan tijd voor mij.
Wel gaf hij me nog een tip mee om het probleem
zelf op te lossen.
Dat lukte helaas niet en dus belde ik hem
vanmorgen om hulp.
En ja hoor … na een goed kwartiertje had hij al door
wat er aan de hand was en niet veel later had ik
weer gewoon verbinding met mijn eigen wifi.
Poeh … er viel een pak van mijn hart, want heus ik
heb in de afgelopen dagen toch echt gemerkt dat ik
mijn laptop nog lang niet missen wil.
Thea.
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Crypto Oers, puzzel 35

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen,etc beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl.
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans !
U moet de volledige oplossing insturen
De oplossing van Crypto 34 was:
1. BoergondisCh Oers
2. DAniels
3. EegworTel
4. StorT
5. KermislotErij
6. LeemaNs
7. VeldveSt
8. WoonuniT
9. HAm
10. AkeRt
11. De Oerse Tochten
Familienaam: Cattenstart
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Mieke van Campen, Bets Hospel, Kees Hulshorst,
Corné Kelders, Wil de Kort, Janus van Lieshout.
We zijn wat betreft de inzendingen streng! We
hebben een aantal inzendingen gehad waarbij
waarschijnlijk typefouten zijn gemaakt, maar
aangezien we dit niet aan de inzending kunnen zien
of dit daadwerkelijk zo is, worden alleen uit de juiste
inzendingen de namen getrokken en kan het zijn dat
uw naam er niet bij staat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Vriesneus is anders een instelling in Oers (9)
Een groeiweg bij Schippersstop? (9)
Geen botte handel op deze straat (13)
Je hoort dat deze Ham een voornaam van een
dubbel formaat papier heeft (5)
Aan deze vrijwilligers kan je je jas wel
toevertrouwen (13)
Overkoepelende organisatie die kleine
nederzettingen bij elkaar brengt (15)
Vermogen van Verbaant om bewust iets te
proberen te doen ? (3)
Heuvel in een schitterende plaats in de Kempen
om levenselixer te nuttigen? (5,4)
Te gemeen(te) om het fonds van deze pastoor
in te pikken (8)
Deze kruik met twee oren is ook een weg in
Oerle Zuid (6)
Nieuw digitaal initiatief om samen te werken
met de Engelse buurman (4,4)
Is er op 8 oktober een korfbalclub verkocht?(10)
Geen lege vrouw heeft 5 flipperkasten in de
kelder van zijn huis (6)

Jubilarissen bij BIO

In het weekend van 8 en 9 oktober j.l. tijdens het
24-uurs evenement van korfbalvereniging BIO in het
dorpscentrum d’Ouw School zijn een 4-tal
jubilarissen gehuldigd. Hieronder treft u de
toespraak aan die in de avond van 8 oktober is
gehouden…
Beste allemaal,
Mogen wij even jullie aandacht voor iets bijzonders?
Kom er even bij allemaal…
We willen even gebruik maken van dit moment om
een paar van onze leden in het zonnetje te zetten.
We hebben dit jaar namelijk niet 1, niet 2, maar 6
jubilarissen!! En het zijn stuk voor stuk prachtige
jubileums. (Helaas konden 2 van hen vanavond niet
aanwezig zijn, maar dat betekent dat er nog 4 over
zijn die we hier graag even willen noemen.)
We beginnen met iemand die al 40 jaar lid is van
onze club.
• Ze heeft lang gespeeld en het blauw-wit van BIO
met verve gedragen.
• Ze stond bekend om haar ijzersterke
afstandsschot en bracht daarmee menig
verdedigster in verlegenheid.
• Ze sleepte de nodige punten binnen, niet alleen bij
de jeugd maar later ook voor BIO 1, BIO 2 en tot
slot bij de midweek en recreanten.
• Haar dochter heeft het talent dus zeker niet van
een vreemde.
• Het is onbekend hoeveel meter tape zij in al deze
jaren heeft verbruikt, maar dat was voor een goed
doel.
• Ze heeft menig kamp mee georganiseerd.
• En we zijn enorm blij dat ze haar tijd en talent nu
investeert in het trainen en coachen van onze
jeugd.
• We hebben het natuurlijk over………………EDITH!
Door naar het volgende jubileum.
• Deze topper is maar liefst 50 jaren lid van BIO.
• Voor de huidige generatie is zij vooral bekend als
supporter van BIO 1.
• Daarvoor heeft zij zich heel veel jaren op een
andere manier voor BIO ingezet.
• Er is geen spelregel die haar onbekend is en
niemand maakt haar op het veld iets wijs.
• We zijn de tel van het aantal gefloten en
beoordeelde wedstrijden al lang geleden
kwijtgeraakt.
• Ze is niet te flauw om een kaart uit te delen als
dat nodig is, maar vandaag ontvangt ze er één
van ons.
• Vandaag wordt ze zoals altijd vergezeld door onze
Ad.
• Mogen wij een groot applaus voor……TREES!

En jazeker, we hebben nog iemand die al 50 jaar lid
is van onze club.
• Er is maar weinig binnen onze club wat ze niet
heeft gedaan.
• Spelen, lid van het bestuur, commissies, en
manusje van alles.
• Altijd behulpzaam, betrokken en geïnteresseerd.
• Ze houdt van een biertje en is een trouwe
supporter.
• Iedereen van de club ziet haar graag komen.
• Onlangs heeft ze helaas moeten stoppen met
spelen.
• Maar ze is en blijft de feestneus van onze
vereniging.
• Hebben jullie haar vanavond al gezien?
• Laat jullie horen voor……ons INE!
En als je denkt dat je dan alles hebt gehad heb je
het mis! Als klap op de vuurpijl hebben we iemand
onder ons die maar liefst 60 jaar lid is! Ja, jullie
horen het goed, 60 jaar! (Ik zie jullie al tellen…)
• Dit icoon is al jarenlang erelid van BIO.
• Ze heeft het dameskorfbal mee op de kaart gezet.
• Vroeger ging zij op de fiets door de Kempen om
korfbal demonstraties te geven.
• Als je met haar naar een uitwedstrijd ging dan
MOEST je via de binnen-door-weggetjes.
• Op het veld wordt nog steeds gepraat over haar
beroemde slingerworpen.
• Ze gooide met gemak van de ene naar de andere
kant van het veld.
• Ze heeft lang door kunnen spelen en nu ze niet
meer speelt is ze altijd betrokken gebleven bij
onze club.
• We zijn blij en trots dat ze er ook vanavond weer
bij is.
• Mogen wij een heel hard applaus voor……TILLA!
Afsluiting.
Kijk ze hier staan, samen 200 jaar aan BIO ervaring
en we hopen natuurlijk dat er nog heel veel jaren
bijkomen. Mogen wij nog een keer een heel groot
applaus voor deze kanjers!

4 van de 6 jubilarissen, v.l.n.r.: Edith Roosen,
Tilla Renders, Trees Bekers en Ine Loijen.
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Column Wil Verbaant

Voorbehoedsmiddel
Zoals al mijn gehele leven
bezochten we op de derde zondag in
september de kermis in Oers.
Grote delen van onze familie verzamelen dan bij een
van de kroegen en maken er een gezellige middag
van. Dat geldt voor meer families als je goed
rondkijkt.
De laatste keer moesten we consumptiebonnen
kopen en dat deden we dan ook braaf. Toen we na
enige tijd gingen verkassen naar een ander
horecabolwerk mochten we daar wel contant
afrekenen. Dat deden we dan ook braaf. Waarom
echter zijn de aangeschafte bonnen bij de één geldig
en niet bij de ander? Enig coöperatief beleid zou het
de consument wel gemakkelijker maken zo zei een
van de familieleden. In Zeelst (daar komt hij
vandaan) is dat al jaren zo.
Zoals een spreekwoord in een hal van een
basisschool ergens in het westen luidde: “Alleen ga
je sneller, maar samen kom je verder”.
Leermomentje, kroegbazen!

Al heel lang geleden - in de tijd van “Back home”
van de Golden Earring (ik denk nog altijd aan de
volgende gebeurtenis als ik dit nummer hoor)
ergens in de jaren zestig van een vorig leven in de
vorige eeuw - had ik een bijzondere ervaring op
diezelfde kermis.
Mijn vriendje en ik, opgeschoten pubers, kwamen op
het idee om een potje te gaan schieten bij de
schietkraam. Daar kon je met een buks een
stapeltje ijzeren cilinders neerschieten. Dat lukte
natuurlijk niet vlot genoeg voor ons als opstandige
schietgrage outlaws. Hierop ontstond een
onredelijke zinloze discussie tussen de
schietkraambaas en ons.
In mijn herinnering werd één van de partijen nogal
agressief maar ik weet niet precies meer wie dat
was (ahum….). Er ontstond, zoals ze dat
tegenwoordig zeggen, enig zinloos geweld. Veel heb
ik er niet van meegekregen want de eerste
herinnering na het gebeuren is groggy zittend in de
stoel bij de plaatselijke kapper, annex
rookwarenhandelaar. Daar kwam ik weer heel even
bij bewustzijn. Men had mij bij de schietkraam
kennelijk niet lang laten discussiëren over het
incident want ik moet een geweldige hengst tegen
mijn kop gehad hebben en prompt neergegaan zijn knock out in de eerste ronde, zeg maar. Hoe ik van
de kapper naar huis ben vervoerd weet ik echt niet
meer.
Maar weer even later werd ik thuis afgeleverd en de
huisarts constateerde een hersenschudding, ergo:
(toen nog) 6 weken plat in bed blijven! Onze familie
was zeer hecht en meteen werden er de nodige
maatregelen getroffen. Over de zorg in Nederland
gesproken: we hadden een prima zorgomgeving in
die tijd…. First things first: mijn oudste broer zou de
schietkraam in brand gaan steken, dus dat werd al
geregeld. De rest van de familie hielp mee
inschikken want ik moest 6 weken plat.
Mijn slaapkamer was boven, maar dat was een tree
of 10 te hoog voor moeders want ze stond gestresst
als een veer op de rand van hysterie klaar om mij te
gaan verzorgen. Want dat doen moeders. ALTIJD!
De eerste verdieping waar ik normaal sliep was dus
een probleem voor haar, daarom werd ik op de
opkamer gelegd boven de kelder.
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Vanuit de keuken waren dat maar 3 traptreden en
dat scheelde voor moeder 10 treden x 10 keer per
dag x 6 weken!
Afijn, na een paar dagen werd ik verhuisd naar de
“goei kamer”, vóór in het huis. Er was daar een bed
neergezet en daar kon ik ook beter bezoek
ontvangen. Gaandeweg werd ik na enige weken toch
wel weer wat beter. Wat ik was vergeten, was dat ik
ten tijde van het schietincident een beetje verkering
had. Dus plotseling kreeg ik bezoek van een mooi
meisje dat op ziekenbezoek kwam. Oh ja, dat is
waar ook” zei ik. Ik was één en ander kennelijk door
de klap kwijt geraakt, maar ze was natuurlijk zeer
welkom.
Alleen toen ze op bezoek blééf komen, kwam mijn
moeder steeds mee en bleef tijdens het bezoek van
mijn vriendin “gezellig” mee kletsen. De
belangrijkste vrouw in ieders leven is toch je
moeder, vind ik, maar ja, soms kan je ook wel even
zonder haar, zeker als je al een opgeschoten puber
bent met de hormonen gierend door je lichaam.
Later ben ik gaan denken dat ze toch een beetje in
opdracht van mijn vader ons gezelschap bleef
houden. Want zo lagen de verhoudingen in die tijd.
Papa was de baas.
Zelf vader van 8 kinderen wist hij natuurlijk als geen
ander hoe dat gaat met die hormonen en zo…
Maar ja, door het bed in de “goei kamer” neer te
zetten, hadden ze zelf natuurlijk één en ander (…)
geweldig gefaciliteerd voor mij en mijn lieve
vriendin…
In die kamer kwam door de week verder niemand.
Dat was dus wel prima, maar mijn zorgzame lieve
moeder werd door haar “gezellige” aanwezigheid
onbewust, doch niet persé ongewild, wel een soort
van vleesgeworden effectief voorbehoedsmiddel.
Maar het is allemaal goed afgelopen, alleen niet met
de liefde…..
Nadat ik weer beter was en weer op stap ging was
het al snel uit met die liefde,

Wedstrijdprogramma BIO1

Wedstrijdprogramma BIO1
zaalcompetitie
13 nov
20 nov
27 nov
11 dec
18 dec
8 jan
15 jan
22 jan
29 jan
12 febr
19 febr
5 maart

BIO1-Gazelle 1
10.30uur
sporthal de Kempen Campus
Midako1-BIO1
16.00uur
sporthal de Weijer Mierlo
BIO1- MKV1
10.30uur
sporthal de Kempen Campus
BIO1- ELKV/Zevenbergen
10.30uur
sporthal de Kempen Campus
Eykelkorf/omhoog1-BIO1
17.15uur
sporthal de Drie Eiken Bergeijk
BIO1-Korloo1
10.30uur
sporthal de Kempen Campus
Gazell1- BIO1
14.00uur
sporthal Munstergeleen
BIO1- Midako1
10.30uur
sporthal de Kempen Campus
MKV1-BIO1
9.45uur
sporthal de Beek in Bakel
ELKV/Zevenbergen1-BIO1
10.45uur
sporthal het turfschip Etten-leur
BIO1-Eykelkorf/Omhoog1
10.30uur
sporthal de Kempen Campus
Korloo1-BIO1
17.00uur
sporthal de Zaert in Heeswijk Dinther

Weerspreuken november
Weerspreuken november
(slachtmaand)

zo gaat dat soms.

• Is op Allerheiligen vochtig het weer,
dan volgen sneeuwbuien keer op keer.

Groeten,
Wil

• Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het
spoedig winter zijn.
• Zwaait de winter in november zijn staf, zijn rijk
zal vinden snel zijn graf.
• Dragen bomen lang hun blad, koude winter in het
vat.
• November streng en koud, niet lang zich staande
houdt.
• Staan in november de velden kaal, dan is het in
de zomer voor de beurzen schraal.
• Onweer laat in het jaar, vorst is nog niet klaar.
• Is om St. Maarten (11 nov.) nog loof aan de
bomen, zo moogt ge van een lange winter
dromen.
• Wintert op St. Clement (23 nov.) fel, wordt de
lente klaar en hel.
• Vorst op St. Catharina (26 nov.), dan vriest het
zes weken lang.
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Het interview

Passie voor dwarsfluit
Als het aan Lucie van Eeden ligt, genieten we
binnenkort van haar fluitkwartet Beau4 in onze
eigen kerk hier in Oerle. Ze zou daar als
nieuwe inwoner van Oerle heel graag een
concert organiseren. Om haar passie voor
dwarsfluit en piccolo te delen met enthousiaste
muzikanten, geeft ze daarnaast graag
fluitlessen aan huis aan zowel beginners als
gevorderden.
Door: Hannie Luijkx en Noortje Kemp.

Het had weinig gescheeld of Lucie en haar man Bart
waren op een andere plek neergestreken dan in hun
nieuwe huis aan de Zittardsestraat. Zoekend naar
het plan bij Schippershof, kwamen ze bij toeval
terecht bij het informatiepunt over de verkoop van
woningen in Bogaerdhoeve in Oerle-Zuid. Al snel viel
hun oog op de prachtige hoekwoning, waar ze nu
met veel plezier wonen. Samen met hun
(Tsjechische) hond Ani genieten ze vooral van de
rust en de gezelligheid van de buurtbewoners.

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven
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Leden van het fluitkwartet Beau4 waar Lucie deel
van uit maakt.
Begonnen met blokfluit
Lucie is geboren in een plaatsje in het zuiden van
Tsjechië. Het muziek maken zat er al vroeg in en
haar opa was een goede muzikant. Op de lagere
school speelde de juffrouw vaak blokfluit, wat de
kleine Lucie fascinerend vond. Toen de juf van de
muziekschool auditie kwam houden, mochten de
kinderen met aanleg voor muziek daar lessen gaan
nemen. Lucie begon blokfluit te spelen. Op haar
tiende stapte ze over naar de dwarsfluit en bleek ze
daarvoor talent te hebben! Ze volgde jarenlang vier
keer in de week lessen in piano, zingen, muziekles
en natuurlijk fluitles. Lucie droomde ervan na het
basisonderwijs (dat in Tsjechië duurt van je 6e tot
15e jaar) naar het conservatorium in Praag te gaan.
Met hard werken kwam ze daar inderdaad terecht,
met als specialisatie dwarsfluit. Tijdens haar
opleiding had Lucie altijd de wens om eens naar het
buitenland te gaan.
Nederlandse taal
Na haar afstuderen aan de Janacek Academie of
Music gaf ze dwarsfluitles en muziektheorieles op
een muziekschool in Brno. Na twee jaar besloot ze
naar Praag te verhuizen en toen werkte ze bij de
Tsjechische vestiging van het Nederlandse bedrijf
Buma/Stemra (auteursrechtenorganisatie van
muziekauteurs en muziekuitgevers). Om
documenten in het Nederlands te kunnen lezen en te
kunnen communiceren met de collega’s in
Nederland, werden de medewerkers verplicht onze
taal te leren.
De zomer dat ze verhuisde naar Praag, ging Lucie op
vakantie naar Kreta waar ze de Nederlander Bart
ontmoette. Dit bleek meer dan een vakantieliefde en
hun relatie hield stand. Maar Eindhoven-Praag bleek
toch best een grote afstand, dus na een jaar op en
neer reizen besloot Lucie bij Bart in Eindhoven te
gaan wonen. Het viel niet direct mee om haar draai
te vinden en Lucie wilde in ieder geval de
Nederlandse taal beter onder de knie krijgen.

Muziekdocent
Daarnaast ging ze de Engelstalige studie Master of
Music op het Fontys Conservatorium in Tilburg
volgen. Daarna volgde Lucie de deeltijd opleiding
Docent Muziek aan het Fontys Conservatorium in
Tilburg. Daar werden alle lessen uiteraard in het
Nederlands gegeven. Lucie nam die lessen daarom
met een recorder op, om ze vervolgens thuis nog
eens rustig door te kunnen nemen. Zo leerde ze de
taal goed en kon ze de lessen in haar eigen tempo
doornemen.
Lucie haalde haar diploma en werkte een aantal
jaren als muziekdocent en docent CKV op Lyceum
Bisschop Bekkers in Eindhoven. Tevens gaf ze privedwarsfluitlessen. In die periode kwam ze echter tot
de conclusie dat het geven van muziekles haar niet
gelukkig maakte. Ze koos daarom voor haar passie:
de dwarsfluit. Lucie nam ontslag en legde zich vanaf
dat moment alleen toe op het spelen en lesgeven.
Lucie is actief als fluitiste bij fluitkwartet
Beau4, Orkest Zuid en Harmonieorkest Auletes. Ze
geeft privéles aan leerlingen van verschillende
leeftijden, onder wie de leerlingen van Koninklijke
Harmonie Phileutonia en Showkorps Nuenen.
Beau4
Tijdens haar conservatoriumopleiding in Tilburg
vormde ze met 3 medestudenten een fluitkwartet
met verschillende fluiten, genaamd Beau4. De
schaal van Beaufort symboliseert dit kwartet: niet
alleen vanwege de diversiteit van hun repertoire,
maar ook door de veelzijdige klanken die door de
verschillende fluiten ten gehore worden gebracht.
Met veel energie en plezier studeren ze stukken in
en treden ze in diverse plaatsen op.

Dwarsfluitles aan een aantal leerlingen.

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

Dwarsfluitles
Bent u geïnteresseerd in het volgen van fluitlessen?
Lucie geeft dwarsfluit- en piccololessen aan iedere
enthousiaste beginnende of gevorderde muzikant
(kinderen en volwassen). Daarnaast verzorgt ze
workshops met focus op verschillende
fluittechnieken. Maar niet alleen techniek is
belangrijk! Plezier bij het spelen en samenspelen is
één van de belangrijkste factoren. Lucie beschikt
over piano en gitaar en meestal begeleidt ze de
ingestudeerde stukken. Aan het einde van elk
semester geven haar studenten vaak een leuk
concertje voor familie en vrienden.
Voor wie nog meer informatie wil over Lucie en haar
lesmogelijkheden, verwijzen wij naar haar website:
www.lucievaneeden.nl en www.beau4.eu

Hieronder een leuke introductietekst vanaf de site…
BEAU4
De schaal van Beaufort kent 12 windsterktes:
beginnend bij “kalmte” en eindigend bij “orkaan”.
Beaufort symboliseert dit kwartet: niet alleen
vanwege de diversiteit van hun repertoire, maar ook
door de veelzijdige klanken die door de verschillende
fluiten ten gehore worden gebracht. Van rustgevend
basfluit-geluid tot hysterisch piccolo-geweld. De 4
fluitisten van BEAU4 komen letterlijk uit alle
windstreken en hebben elkaar ontmoet tijdens hun
conservatoriumopleiding. BEAU4 verrast het publiek
door het nét even anders te doen…
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Oersmakelijk

Het recept komt deze keer van Mellanie Senders.

Pompoensoep

Ingrediënten (voor 4 personen)
- 1 eetbare pompoen
- 3 winterpenen
- 0.5 struik bleekselderij
- dikke prei
- 3 knoflookteentjes
- 3 aardappels
- 1 potje kippenbouillon

5. Kipstukjes van de bouillon klein maken en erbij
doen.
6. Op smaak maken met peper, zout, kerrie en
nootmuskaat

Bereidingswijze
1. Alle groente schoonmaken en grof snijden, dit
alles aanbakken met een beetje olijfolie.
2. Vervolgens de bouillon (zonder de kip) en water
erbij doen totdat de groente onder staat.
3. De groente nu gaar laten pruttelen.
4. Zodra de groente gaar is, dit alles pureren met
een staafmixer.

Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik dit altijd
een lekker soepje vind van mijn moeder. Ik had
toevallig dit recept net aan haar gevraagd om het
zelf te maken en dacht dit kan ik wel met Oers
delen.

Bij het serveren is het ook lekker om er nog een
scheutje room in te doen. Lekker met stokbrood en
zelfgemaakte kruidenboter.

Ik wil de pollepel doorgeven aan Jeanine Kox.
Ik heb Jeanine leren kennen bij het Sinterklaas
comité. Toevallig zijn we ook nog bijna
achterburen en heeft ze door laten schemeren
dat ze koken toch eigenlijk best leuk vindt.
EET SMAKELIJK!
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Vogeltaartjes bij de Zonnebloem

De herfstactiviteit bestond deze keer uit
vogeltaartjes maken. Natuurlijk was het te
doen in d’Ouw School waar we werden
verwelkomd met een lekker bakje koffie.
Eerst werd er afscheid genomen van Annie Beusink.
Na zich bijna 35 jaar te hebben ingezet voor de
Zonnebloem vindt zij het tijd worden om het stokje
over te dragen.
Annie heeft de Oerse Afdeling van de Zonnebloem
mee opgericht, die is ontstaan uit de Ziekengroep
Oerle. Jarenlang bekleedde zij de functie van
voorzitter. Tevens was zij ook veel jaren
penningmeester van regio De Kempen van de
Zonnebloem. Binnen onze afdeling heeft ze vele
gasten bezocht en allerlei activiteiten georganiseerd
voor de gasten.
Wij betreuren het dat Annie ons team gaat verlaten
maar bedanken haar voor haar grote inzet en
toewijding al die jaren. Een bloemetje is hier wel op
zijn plaats: Annie bedankt!
En dan na de koffie aan de slag: iedereen krijgt een
taartvorm van vet en mag die naar eigen inzicht
versieren met zonnepitten, nootjes, takjes, bessen
enz. Het valt nog niet mee om de taartjes te
besmeren met pindakaas waarop de nootjes moeten
blijven plakken.
Maar na een uurtje knutselen mogen de resultaten
er zijn hoor: prachtige vogeltaartjes die er uit zien
om op te eten!

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

Daarna soep met worstenbrood want van al dat
werken krijg je wel honger. Tot slot nog een lekker
drankje en voor de liefhebbers een advocaatje met
slagroom, dat is wel verdiend.
Het was een erg gezellige middag waar vooral onze
gevederde vriendjes nog lang van kunnen
nagenieten!
15

Bezoekerscentrum 5 jaar

Bezoekerscentrum Toterfout
vierde vijfjarig bestaan
Door Ad Adriaans
Iedereen die in de week van 17 oktober op de
koffie kwam in Bezoekerscentrum Toterfout
kreeg daarbij iets lekkers geserveerd. Hiermee
vierde de uitspanning van Christ en Marleen
Schippers aan de Toterfout het vijfjarig
bestaan.
“Op 18 oktober 2011 openden
we voor het eerst de deuren,
samen met de deelnemers van
Severinus”, weet Anet Schoonen
nog. Anet is het vaste gezicht in
Gasterij ’t Dorpsgenot dat deel
uitmaakt van het
bezoekerscentrum. Naast een
Anet Schoonen.
VVV agentschap kent de
uitspanning vanaf de start een innige samenwerking
met het IVN. Dat zie je onder meer terug in de
speelhoek en educatiewanden op de begane grond
en de eerste verdieping. Enkele jaren geleden
startte het IVN er ook met het verzorgen van
kinderfeestjes. “Je ziet dat mensen meer het
educatieve opzoeken. De kinderen kunnen zich
vermaken met sporen zoeken, het uitpluizen van
uilenballen en schatzoeken. Bij slecht weer is een
speurtocht in het bezoekerscentrum een alternatief”,
zegt Anet.

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761

16

Een succesnummer is het arrangement van de Oerse
Bokkenrijders. Het gaat hierbij om teambuilding
voor bedrijven en families. Het arrangement, dat
minimaal vier uur duurt en uit te breiden is tot maar
liefst elf uur, trekt inmiddels groepen tot uit Den
Bosch. Groepen ondernemen een wandeling van drie
kilometer met onderweg allerlei belevenissen. Een
spel bij de Oerse Molenbakker maakt er deel van uit.
“We doen dit nu voor het derde jaar. Dit jaar heeft
het heel goed gelopen. In september hadden we
zelfs een keer vijf arrangementen in één week”, zegt
Christ. Het uitje kent een maatschappelijk tintje.
“De winnende groep schenkt een geitje aan Oxfam
Novib dat dit jaar terecht komt bij een gezin in
Bangladesh. Deze schenking spreekt de groepen erg
aan”, heeft Christ ervaren.

Team met deelnemers Severinus.

Het bijzondere van het centrum is de samenwerking
met Severinus. Christ: “We kwamen op het idee
tijdens een bezoek aan een zorgboerderij in
Limburg. De koffie werd er geserveerd door mensen
met een beperking. Via Has van Helvoort van de
provincie en de toenmalige directeur van Severinus,
Ad Hendriks, ging het balletje rollen. Het resulteerde
in een contract met Severinus van vijftien jaar. We
hebben er geen spijt van gehad.”
Van het begin af aan voeren vijf dagen per week
deelnemers van Severinus er, al dan niet onder
begeleiding, vrijwel alle voorkomende
werkzaamheden uit. Momenteel gaat het om
zeventien mensen die wekelijks een wisselend
aantal dagen werkzaam zijn. Anet: “In het begin
vond iedereen de vaatwasser heel interessant. Maar
nu zijn ze het liefst gastheer of gastvrouw. Dat

vinden ze allemaal het allerleukst. Dat hebben ze
wel moeten leren, maar het gaat boven verwachting
goed. We zien gasten meerdere keren per week
komen, speciaal voor de deelnemers van Severinus.”
Lian Tholen (30) is een van de drie deelnemers van
Severinus die er al vanaf het begin werkzaam zijn.
Ze heeft al eens in de keuken gestaan, maar de
bardienst vindt ze het leukst. “Als er mensen zijn,
maak ik de drankjes zoals koffie en thee. De
serveerder brengt ze dan weg.”
Inmiddels kent het bezoekerscentrum een vaste
kern van vijf medewerkers (Christ en Marleen
Schippers, Anet Schoonen, Anja Meulenbroeks en
Meggie van den Biggelaar) en 27 mensen met een
nul-urencontract. De deelnemers van Severinus
komen daar nog bij. Terwijl vijf jaar geleden gestart
werd met koffie en gebak kan de bezoeker er nu
terecht om te lunchen en op zondag kan er ook
gedineerd worden.

(Advertentie)

Vaste kern medewerkers bezoekerscentrum, v.l.n.r.
Christ Schippers, Anja Meulenbroeks, Anet Schoonen,
Marleen Schippers en Meggie van den Biggelaar.

Komend voorjaar wordt het terras vernieuwd. Een
nieuwe ontwikkeling die Christ aan ziet komen, zijn
uitvaartdiensten. “We hebben er laatst een gedaan.
Maar op deze besloten bijeenkomsten gaan we niet
te veel inspelen, want we zijn tenslotte een
bezoekerscentrum.”
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3e editie Kerst Meemekoar

Zaterdag 17 december zal blokhut d’n
Bosbender het podium zijn voor KERST
MEEMEKOAR 2016, het ontmoetingsmoment
vóór de Kerstdagen voor iedereen die ons dorp
een warm hart toedraagt.
Inmiddels is er al wat meer bekend omtrent de
invulling van het evenement. We starten weer bij de
Oerse Hoop waar iedereen vanaf 17.45 uur een
‘lichtpuntje in donkere dagen’ kan plaatsen. Om
18.00 uur opent de nieuwe voorzitter van de
DorpsVereniging Oerle, Dré Jonkers, het
winterevenement en daarna kan de wandeling naar
d’n Bosbender beginnen.
Muzikale nootjes en soep in het bos
De route naar de blokhut wordt weer uitgezet met
lampjes en deze keer worden de deelnemers
onderweg getrakteerd op muziek, uitgevoerd door
leden van Harmonie St. Cecilia. En terwijl naar
sfeervolle klanken wordt geluisterd, kan iedereen
ook genieten van een heerlijke kom soep van
Buurtvereniging Zandoerle.
Gezellig samenzijn
Aangekomen bij d’n Bosbender zijn er activiteiten
voor de kinderen, verzorgd door BIO en de
Bosbender Kids. Natuurlijk kan een sfeervol
kampvuur onder toeziend oog van de Oerse Bikers
niet ontbreken en zal er live muziek te beluisteren
zijn van o.a. Klein Kerstbandje (vorig jaar een groot
succes!). En naar het zich laat aanzien gaat
Boergondisch Oers weer voor een ludiek schouwspel
zorgen.

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

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

18

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

Ook de inwendige mens vergeten we niet:
d’Ouw School zal voor verschillende drankjes
zorgdragen en dit jaar gaan de vrijwilligers van
VakantieProgramma Oerle de verkoop van warme
wafels op zich nemen. Een hartige versnapering zal
ook te verkrijgen zijn maar de exacte invulling
daarvan blijft nog even een verrassing.
Christmas Bake-off
En terwijl al dit gezelligs aan de gang is, zitten de
deelnemers aan de 1e Oerse Christmas Bake-off in
spanning: welke keukenprins(ess)en gaat de jury
honoreren met de titel ‘Oerse kerstbakker van het
jaar’? We dagen jong en oud uit om deel te nemen
aan de Christmas Bake-off die zowel een juniorenals een seniorencategorie zal kennen. Lees in de
aankondiging op de binnenkaft wat je moet doen om
kans te maken op de begeerde titel!
Verkoopopbrengst Bake-off ten bate van
Nieuwe Levenskracht!
Het is natuurlijk eeuwig zonde om na jurering van
taarten en baksels al dat heerlijks zomaar te laten
staan. Daarom worden ze daarna in mooie porties
gesneden om te verkopen aan de aanwezige
deelnemers van KERST MEEMEKOAR. En de
opbrengst van al dit lekkers wordt geschonken aan
Stichting Nieuwe Levenskracht!
Knipkaart met extra’s
Uiteraard kan iedereen gratis deelnemen aan KERST
MEEMEKOAR maar kinderen die zich vooraf
aanmelden krijgen wat extra’s … Na aanmelding via
het formulier dat op school en bij Nummereen wordt
uitgereikt, krijgen ze een knipkaart waarmee tijdens
KERST MEEMEKOAR o.a. een drankje en wat lekkers
te verkrijgen is.
Geïnteresseerde kinderen die géén
aanmeldingsformulier ontvangen, kunnen zich toch
opgeven door naam, adres en leeftijd te sturen
naar: milja.du.puy@onsbrabantnet.nl. De knipkaart
zal dan in de brievenbus worden gedaan.
Meemekoar
Duidelijk mag zijn dat KERST MEEMEKOAR niet
mogelijk is zonder dat de diverse verenigingen en
enthousiaste individuele Oerlenaren hun steentje
bijdragen. Ook minder zichtbaar gebeurt er van alles
door vrijwilligers: zo regelt het TCO achter de
schermen verschillende facilitaire zaken en is de
Oudervereniging van basisschool St. Jan Baptist een
belangrijke schakel tussen de werkgroep en de
basisschoolkinderen. Voor deze inzet is de
werkgroep KERST MEEMEKOAR iedereen heel erg
dankbaar!
Kortom: noteer op 17 december KERST
MEEMEKOAR in de agenda en kom allemaal
gezellig naar de dorpsactiviteit
‘van Oerlenaren, voor Oerlenaren’!
Namens DorpsVereniging Oerle,
René van der Mierden
Wil Jacobs
Dirk Goossens
Milja de Jong – Du Puy,
milja.du.puy@onsbrabantnet.nl

T.V. de Korrel doet het goed
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

T.V. de Korrel doet het goed bij het
Veldhovens Jeugdkampioenschap
Tennis!
In de herfstvakantie hebben 33 kinderen vanuit
T.V. de Korrel meegedaan met de Veldhovense
Jeugd Kampioenschappen. Dit toernooi vindt
ieder jaar in de herfstvakantie plaats. Alle
jeugdleden van de verschillende
tennisverenigingen in Veldhoven mogen
meedoen. Dit jaar vond het toernooi plaats bij
T.C. Metzpoint.
De week startte maandag met een trainingsdag.
Van 09.00 – 17.00 uur zijn de kinderen actief bezig
geweest. Na een intensieve warming-up op muziek is
er tot 12.00 uur hard getraind. Vervolgens hebben ze
met z’n allen geluncht. Van 13.00 – 17.00 uur
stonden er wedstrijdjes en andere sportspellen zoals
hockey en voetbal op het programma.
Dinsdagochtend is het toernooi van start gegaan.
Van dinsdag tot en met vrijdag werden alle
poulewedstrijden gespeeld. Zaterdag was de grote
finaledag. Op deze dag kwamen er nog verschillende
kinderen van T.V. de Korrel in actie.
T.V. de Korrel feliciteert alle prijswinnaars met deze
super prestatie:
• Max Buijs kampioen in de categorie oranje 1,
• Tristan Hofmann kampioen in de categorie groen 1.
• Mathijs Wiegand 2e prijs groen dubbel,
• Wouter Masseling kampioen in de categorie
jongens dubbel 11 t/m 14 jaar,
• Lars van der Linden 2e prijs jongens enkel 11 t/m
14 jaar,
• Owen Seetsen 3-voudig kampioen in de
categorieën jongens dubbel, gemengd dubbel en
singel 11 t/m 14 jaar.

Max Buijs (uit Oerle) (links
op de foto) is Veldhovens
kampioen geworden in de
categorie oranje 1.
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Ouw (k)oers
Bron: Koers van Oers,
jaargang 37, nummer 5,
mei 2004.
Verslag Boomfeestdag 2004

Italiaanse
autospecialist

•
•
•
•
•
•

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

• Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

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

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

Hier een deel van groep 7 fanatiek in actie.

Kinderredactie op infomarkt
Kinderredactie aanwezig op
Informatiemarkt basisschool
St. Jan Baptist
Op 3 oktober jl. organiseerde de Oerse basisschool
een informatiemarkt. Die avond waren tussen 18.00
en 19.30 uur alle kinderen met hun ouders welkom
op basisschool St. Jan Baptist. Maar ook andere
geïnteresseerden waren aanwezig, allemaal op zoek
naar informatie over de verschillende
‘kindervoorzieningen’ in Oerle.
In hun klaslokalen lieten de leerlingen bijvoorbeeld
aan de aanwezigen zien welke vakken ze krijgen en
welke regels er zijn in de groep. Ook waren
verschillende (knutsel)werkjes te bewonderen en
was het mogelijk kennis te maken met de
leerkrachten van school.

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

In de speelzaal van de school stond ‘ontmoeten’
centraal. Hier was iedereen van harte welkom voor
een kopje koffie of thee en natuurlijk was er
limonade voor de kinderen. In de zaal stonden ook
informatiekraampjes waar de oudervereniging, de
schoolraad, de leerlingenraad, de kinderredactie van
de Koers van Oers en Nummereen zich
presenteerden.
Op de binnenkaft zijn foto’s te zien die tijdens de
Informatiemarkt gemaakt zijn door fotografen van
de Kinderredactie - hun eerste officiële
fotoreportage!
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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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Megan van Dooren, Quinten Geels, Nova de Hoog,
Willem Kemp, Janne van Lieshout, Marieke Mohns,
Bjorn Snelders en Timo Snijders.

Casinospel.

24-uurs marathon BIO

24-uurs marathon BIO
8 en 9 oktober
Ik heb Silvie de Cock van de organisatie
geïnterviewd tijdens de 24 uurs marathon
strafworpen gooien. Hieronder lees je een verslag
daarvan.
Wat is het doel van de marathon?
Veel bezuinigingen en minder leden maken dat de
club het financieel moeilijk heeft. De opbrengst
wordt gebruikt voor activiteiten voor de jeugd,
onderhoud van onze accommodatie en aanschaf van
materialen.
Welke activiteiten zijn er allemaal
te doen dit weekend?
• Casino
• Dans-clinic
• Loempia verkoop
• Dienstenveiling
• Enveloppen trekken
• Loterij
• Luchtkussen
• Feestavond
• Ontbijt
• Winkel om te bieden

Strafworpschieten.

Hoeveel deelneemsters deden er mee met
strafworpen schieten?
Alle spelende leden van BIO deden mee en dat zijn
107 meiden en dames.
Hoe jong was de jongste deelneemster en hoe jong
was de oudste deelneemster?
De jongste was Niene van 3 jaar en de oudste
speelster die heeft geschoten was Corrie en zij is
63 jaar.
Hoeveel strafworpen zijn er in totaal gezet in de
24 uur dat de marathon duurde?
De dames en meiden hebben gezamenlijk het
enorme aantal van 14.089 strafworpen gezet!
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Dienstenveiling.

Hieronder zien jullie wie de topscoorder is van ieder
team en wie uiteindelijk de meeste strafworpen
heeft gezet in de 20 speelminuten.
TEAM

NAAM

AANTAL

Welpen

Lenn Fisser

52

E2

Mara Rutten

104

E1

Danique Gudden

127

D1

Marit Tholen

129

KangaroeKlup Lynn van Laarhoven

153

C1

Sterre van Lieshout

193

Recreanten

Paula de Lepper

237

A1

Nanne Roosen

248

Midweek 1

Sanne van Kuijk

268

Senioren 1

Saskia van Asten

281

Midweek 2

Silvie de Cock

309

Groetjes, Janne van Lieshout

Ballet en moderne dans

Klassiek ballet en
moderne dans
Al vanaf dat ik kon lopen dans ik. Toen ik 3 was ging
ik eindelijk op dansles bij DeDe Dance. Hier dans ik
nog steeds. Op zaterdag start ik met modern ballet.
Daarna klassiek ballet. Bij klassiek ballet moet je
altijd een rechte houding hebben. Ik draag een
tailleband. Niet alleen omdat dit mooi is. Het is een
donker roze. Met deze band om zie je in de spiegel
thuis of bij de balletschool of je rug recht is. Weet je
dat het ook heel belangrijk is dat je een rechte rug
hebt wanneer je je been omhoog doet? Als echte
ballerina houd ik dat altijd goed in de gaten.

We hebben veel Franse woorden bij de balletles.
Relevé, tendu, arabesque en pirouette om er maar
een paar te noemen. Plié een woord dat we vaak
gebruiken. Plié betekent gevouwen of gebogen en
het is een afkorting van ‘temps plié’. We starten de
klassieke les altijd achter een barre. En dat is geen
bar om drankjes te halen. Het is een leuning
waaraan je tijdens de oefeningen veel steun hebt. Ik
heb afgelopen jaar veel mogen dansen als zwaantje
op een heel bekend stukje muziek. Het
Zwanenmeer! Het ging heel goed. Optredens waren
in Helmond, in Duizel en Veldhoven.

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

www.dietistveldhoven.nl

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

Modern ballet is heel anders dan klassiek ballet,
maar eigenlijk ook niet. Je moet ook lenig zijn,
weten wat je doet met je rug en benen en flink wat
spieren hebben. De muziek is wat anders. Nu
hebben we het nummer La Dernière Danse. Zoek
maar eens op via YouTube, dan vind je de muziek
en ook nog heel veel mooie dansers. Ik kijk ook heel
veel naar deze filmpjes om nog beter te worden.
Er bestaan in de danswereld drie dansstijlen:
klassiek, modern en jazz. Ik doe er dus al twee en
dat blijf ik voor altijd doen. Iedere dag!
Groetjes, Nova de Hoog
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Oosterse geneeswijzen
Achtergrond door Quinten
In mijn zoektocht naar de
oorsprong van de Oosterse
Geneeswijzen kwam ik er achter
dat wij hier vaak de Traditionele
Chinese Geneeswijzen bedoelen.
Deze geneeskunde wordt al meer dan 5.000 jaar
beoefend. Het is dan ook de oudste geneeskunde ter
wereld. Zij gaat er vanuit dat het lichaam, de geest
en zijn omgeving in balans moeten zijn. Een
verstoring van deze balans zal zorgen voor ziektes.
Acupunctuur, massage en voeding (waaronder
kruiden) zorgen er voor dat er evenwicht is en dat
de energie blijft stromen. Hiermee richten de
Traditionele Chinese Geneeswijzen zich meer op het
voorkomen van ziektes. In de Westerse wereld zien
wij de Oosterse geneeswijze als een alternatieve
geneeskunde.

Noten van een Ginkgoboom.

Een voorbeeld van een vrucht welke wordt gebruikt
bij Oosterse Geneeswijzen is die van de Ginkgo
boom. Deze bomen staan ook in Veldhoven! De
vruchten van de Ginkgo boom heten Ginnan.

Interview met
buurvrouw Loes door Timo
Als mensen aanbellen omdat ze
een afspraak hebben voor
acupunctuur dan verwachten ze iemand met een
Aziatisch uiterlijk en niet buurvrouw Loes. Want die
heeft blonde haren en blauwe ogen.
Omdat mama vaak naar Loes gaat en ik het zo raar
vond in het begin - Loes die aan Oosterse
Geneeswijzen doet - wil ik Loes graag interviewen
en vragen waarom ze het doet en wat het precies is.
Waarom ben jij met Oosterse Geneeswijzen
begonnen?
Loes liep stage voor haar fysiotherapie diploma en
kwam toen bij iemand in de praktijk die iets met
Oosterse Geneeswijzen deed.

Timo tijdens het interview met buurvrouw Loes Naus.

Toen wilde ze er meer van weten en vond het zo
interessant en is ze in 2011 de opleiding gaan doen.
En gelukkig is die niet in het Chinees want dat lijkt
mij een moeilijke taal.
Wat zijn Oosterse Geneeswijzen precies?
Er zijn verschillende dingen die onder Oosterse
Geneeswijzen vallen. Ze legt het me kort uit.
• Acupunctuur (naalden)
• Chinese massage (massage)
• Kruiden therapie (kruiden om te drinken en te
eten)
• Moxa (aanvulling op acupunctuur, de plekken
warm maken met een lekker ruikende
kruidenstick)
• Guasha (schraaptherapie met olie en schraper van
hoorn)
• Cupping (cupjes vacuüm laten trekken op de
huid)
Acupunctuur
Het liefst wil ik meer weten over acupunctuur. Ik
heb een keer gezien dat toen mama een zere enkel
had de buurvrouw acupunctuur deed en mama
minder last had en beter kon lopen. En naalden zijn
best wel spannend. Dus vraag ik haar waar het voor
helpt. Het helpt bij heel veel zoals:
pijnklachten, eczeem, hooikoorts, afvallen, rustiger
worden, cosmetische acupunctuur en ondersteunen
bij bijvoorbeeld stoppen met roken.
Wat doet acupunctuur precies?
Het stimuleert de energie van het lichaam. Het kan
je juist meer energie geven óf minder energie óf
‘stilstaan’ van energie - dan heb je pijn - zorgen dat
de energie beter gaat stromen en de pijn weggaat.
Waar moet je precies prikken?
Er zijn officieel 365 punten
vastgelegd die werken. En
op mijn vraag of het er
voor elke dag 1 is zegt ze
dat dat niet zo is, dat het
toeval is. Elk puntje heeft
een eigen werking. Ze
heeft een mooie pop staan
waar ik ze op kan bekijken.
Het zijn er best veel. Als je
op al die plekjes een naald
hebt dan lijk je denk ik op
een stekelvarken.
Acupunctuurpunten op pop.
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T-rex Trix in Naturalis
T-rex Trix in
Naturalis Leiden

Naalden
Er zijn verschillende soorten naalden, lange, korte
dikke, dunne en van verschillende materialen zoals
koper en zilver. Welke naald er gebruikt wordt hangt
af van wat er bereikt moet worden en de plek waar
je prikt. In het gezicht bijvoorbeeld de kleintjes en
op benen de lange. De naalden mogen maar 1 keer
gebruikt worden en dan gooit ze de naalden in een
containertje zodat niemand zich er meer aan kan
prikken.
Bang voor naalden?
Bang zijn voor naalden is geen goed excuus want
dan plakt ze magneetballetjes. Ben vergeten te
vragen of ze veel mensen heeft die bang zijn voor
naalden want ik zou niet gaan als ik naalden eng zou
vinden.
Doe je wel eens bij jezelf acupunctuur?
Ja, als ik ergens pijn heb en ik doe cosmetische
acupunctuur bij mezelf.

Van 30 augustus tot
8 september 2013 groef
Naturalis een T-rex op. Dit
gebeurde in Montana, Amerika, in samenwerking
met Black Hills institute. Naturalis ging in het
voorjaar van 2013 van 29 april tot en met 18 mei,
voor de eerste keer op expeditie. In Wyoming
werden mooie botjes van de linkervoet gevonden.
Deze vondst was veelbelovend, zelfs de kleine
teenkootjes lagen bij elkaar. Meestal zijn het de
botjes die het eerste vergaan. De vraag waarom de
poot van het beest niet is vergaan en de rest wel
blijft onbeantwoord.
Informatie over Trix: de
T-rex is te herkennen
aan zijn korte poten.
Hun lengte is tot 13
meter en wegen 5000
kilo ze leefden van: 66
tot 67,5 miljoen jaar
geleden. De T-rex leefde
waarschijnlijk alleen in Noord-Amerika. Bij de T-rex
werd ook een skelet van een triceratops gevonden.
Dat was het lievelingseten van de T-rex.
Bjorn

Is het moeilijk om te prikken?
Ik heb heel veel moeten oefenen op school. Het
prikken is niet moeilijk maar de juiste plekjes
zoeken natuurlijk wel.
En omdat ik een proefkonijn mee had, mijn mama,
mocht ik wat dingen uitproberen op haar. Ik heb bij
mama een naaldje mogen prikken op een plek die
de buurvrouw aanwees.
Best spannend… mama zei
geen auw dus ik zal het
wel goed gedaan hebben.
Ook cupping en Guasha
mocht ik op mama
uitproberen. Daarna durfde
ik het zelf ook aan en het
viel me echt mee!

Cupping uitgevoerd op
het been van Timo.
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LEGO bij de FLL

Ze hebben ook verteld over de taakverdeling binnen
het team. Ze hebben de verschillende belangrijke
taken die moeten gebeuren onderverdeeld in
robotbouwers, programmeurs, decorbouwers en
onderzoekers.

LEGO bij de First LEGO
League
Van St. Jan Baptist doen twee teams van groep
8 mee aan de First LEGO League. Het thema dit
jaar is Animal Allies.
Ik heb vragen gesteld aan deze twee teams, waar
ook de kinderredactieleden Bjorn en Marieke bij
zitten. Omdat ik zelf LEGO heel leuk vind en er
graag mee bouw, heb ik vooral vragen gesteld over
het bouwen en programmeren van de LEGOrobot.
De bedoeling is dat ieder team zelf een robot maakt.
Ze krijgen eerst een motor om de robot mee te laten
bewegen. Dat kan rijden zijn of sturen of draaien.

Bij robot team van Bjorn.

Team ‘Animal Nature Heroes’ (Fleur, Ivana, Bjorn,
Carmen, Joep, Kevin, Rick W., Tom, Bart):
Daar ben ik gaan kijken hoe een robot op de
wedstrijdtafel een missie probeert te halen. Ik kwam
op een ongelukkig moment want een belangrijk
onderdeel van de koeienmelkmissie was kapot
gegaan. Dat onderdeel waren ze met 2 teamleden
weer aan het maken - het zag er op de
bouwtekening wel erg moeilijk uit!

Aan tafel bij robot team van Marieke.

Team ‘From testrats to pets’ (Sven, Marieke, Dyem,
Julia, Bram, Rick, Roy, Mandy, Nena):
Wat is de First LEGO League eigenlijk?
Het is een wedstrijd waar het team wordt
beoordeeld op Presentatie van een onderzoek,
Technische zaken rondom de LEGOrobot, de
Robotwedstrijd en Samenwerking.
Hebben jullie veel moeten leren om een LEGOrobot
te kunnen bouwen?
Nee, want je bouwt eerst een standaard LEGO
Mindstormsrobot met hulp van bouwtekeningen en
daarna ga je aanpassingen maken. Die zijn nodig
voor de uitvoering van de missies op de
wedstrijdmat. Bijvoorbeeld maak je dan een
grijparm, een bakje om onderweg dingen in te doen
of een bumper. En dan moet je ook opletten dat de
robot er leuk en mooi uitziet omdat dat ook
beoordeeld wordt door de Technische Jury.
Hebben jullie veel moeten leren om een LEGOrobot
te kunnen programmeren?
Nee, ook dat is niet zo moeilijk als je goed leest en
oplet wat er gebeurt bij iedere programmeerstap.
Julia zegt dat ze ook veel geleerd hebben vorig jaar
in groep 7, want toen hebben ze samen met groep 8
ook al meegedaan.
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FLL missie 8.

Het programmeren en uitproberen van deze missie
ging dus niet en ook een andere missie stond niet
helemaal goed op de wedstrijdtafel. Daardoor kon
het team niet heel goed verder werken aan het
halen van de missies.

FLL missie Panda.

Er is ook een mooie pandamissie op de
wedstrijdtafel maar daar waren ze nog niet aan toe
gekomen om die te programmeren.
Dat was het, laterrrr!
Willem

Vervolg schoolzwemmen

Vervolg
schoolzwemmen
Zoals jullie weten
ben ik uit aan het
zoeken waarom het
schoolzwemmen
stopt. Ik wilde
eigenlijk een
gesprek met de
gemeente regelen
maar het lukte niet.
Nou, het eerst heb ik op vrijdag 7 oktober een mail
geschreven aan een algemeen mailadres van de
gemeente Veldhoven, aan de zogenaamde griffie.
Die antwoordde snel en schreef dat hij de mail heeft
doorgestuurd. Maar op woensdag 12 oktober was er
nog steeds geen antwoord dus hebben we nog een
keer gemaild en om een telefoonnummer gevraagd
om daar te kunnen bellen. Op de volgende dag
kwam het antwoord: we kregen het algemene
nummer van de gemeente en een naam waar we
naar moesten vragen. Dus dat deden we direct op
vrijdag 14 oktober. Helaas was hij niet aanwezig. Ik
belde de volgende maandag nog een keer en die
vrouw aan de telefoon zei iets heel vreemds: ze zei
namelijk: “Die persoon is een wijkagent” en dat
vond ik heel raar. Op de dinsdag daarna belde
mama nog een keer en liet haar nummer achter
zodat hij terug kan bellen. Dat zou hij eigenlijk
donderdag moeten doen maar daar kwam ook niets
van. Dus belden wij donderdag nog een keer en toen
was hij de hele tijd in gesprek.

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

Daarom zijn we de volgende maandag naar de
gemeente gereden en gevraagd of hij nu te spreken
is maar die mevrouw aan de balie zei: zijn planning
is tot 14.00 uur vol. Het was pas 11.00 uur dus
daarna gingen we weer naar huis en het was dus
weer niet gelukt. Maar in de tussentijd heef Milja
contact opgenomen met de wethouder. Hij heeft een
antwoord over "Vitale samenleving" en "Goed leefen woonklimaat" en “subsidies” geschreven. Ik hoop
dat het vóór de volgende Koers is gelukt een
interview te voeren omdat ook in de mail van de
wethouder niet de antwoorden op al mijn vragen
stonden.
Marieke Mohns.
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2017

Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
November
11
13
14
16
17
18
23
25
26
27
28
28

14
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Sinterklaasfeest in d’Ouw School, 14.00u.
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
KVB/VKS: 19.30u gezamenlijke avond
KBO: 17.30u uit eten bij Oude garage
Ophalen groene kliko + PMD-zak
VKS: Sinterklaasavond
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
DVO: 19.30u Openbare vergadering in
d’Ouw School
KVB: Sinterklaasavond

December
2

Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak

5
9

Bezoek Sint + Pieten op basisschool
St. Jan Baptist
Ophalen PMD-zak

12

KVB: Kerst-doe-avond

14

VKS: Kerststukjes maken

16

Ophalen groene kliko + PMD-zak

17

19

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

21

VKS: Kerstviering

23

Ophalen PMD-zak

24

Ophalen oud papier

24 t/m
8 jan.
30

Basisschool St. Jan Baptist: Kerstvakantie

18
18

Januari
6
7

Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak

15
19
Februari
12
14
15
19
25 t/m
5 maart
Maart
3
16
17
24
April
2
11
22 t/m
7 mei
Mei
18
20
25 t/m 28
Juni
5
15
16 + 17

TCO: Activiteitendag
Harmonie: Nieuwjaarsconcert in de
Schalm
Tirolerwinterfest: Uitreiking
Raboverenigingsprijs & verkiezing
Oerlenaar van het jaar
SJO: Snerttocht
KBO: Samen uit eten: 17.30u: De Wok
TCO: Dag in de sneeuw (of 19 feb.)
KBO: Samen uit eten:
17.30u: Crème de la Crème
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
TCO: Dag in de sneeuw (of 12 feb.)
Basisschool St. Jan Baptist:
Voorjaarsvakantie
TCO: Voorjaarsactiviteit
KBO: Samen uit eten: 17.30u:
Eetcafé de Kers
TCO: Informatieavond braderie
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
TCO: Braderie
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Route 66
Basisschool St. Jan Baptist: Meivakantie

KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn
TCO: Verrassingsactiviteit
Basisschool St. Jan Baptist:
Hemelvaartvakantie
2e Pinksterdag: Basisschool vrije dag
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Oude
Garage
Boergondisch Oers

Juli
7
8+9
14

Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
TCO: Tieners-4-Tieners
Basisschool St. Jan Baptist:
Calamiteitendag
15 juli t/m Basisschool St. Jan Baptist:
27 aug.
Zomervakantie
Augustus
18+19+20 TCO: Bivak

De volgende kopijdatum is

28 november 2016

28

September
2
TCO: Afsluitingsavond
30
Jubileumviering Koers van Oers:
voor alle Oerlenaren

Foto impressie BIO’s 24-uurs marathon & veiling

