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Foto impressie Carnaval 2017

Colofon
Redactie
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy,
Jan Kampinga, Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,
Miranda van Vlerken - van Iersel, Marlein van de Wiel.
Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch.
De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten,
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de inzender.
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan.

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl

Inhoudsopgave
Binnenkanten van de kaft:
Foto impressie carnaval

Druk & technische realisatie

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

Klachtenlijn / alarmnummers
Algemene alarmnummers:
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen) ( 112
Geen spoed, toch politie ( 0900-8844 (Lokaal tarief)
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253 33 33
Klachtenlijn v.d. gemeente:
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258 44 44
Verschijningsdata 2017 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek
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27-03-2017

15

(12-04-2017)
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01-05-2017

20

(17-05-2017)

6

29-05-2017

24

(14-06-2017)
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26-06-2017

28

(12-07-2017)

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)
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04-09-2017

38

(20-09-2017)

9

02-10-2017

42

(18-10-2017)
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BIO kampioen

Bedankt
Iedereen van ’t Dorpsgenot en Kerst Meemekoar:
Heel erg bedankt voor de heerlijke high tea. Het was
hartstikke gezellig en uiteraard bakken we dit jaar
weer mee met de Bake-off!

BIO midweek zaalkampioen 16/17, ze wonnen met
18-3 van de Stormvogels Luijksgestel.

BIO C1: gewonnen van NeCa met 8-2 coach
Jeanette Baselmans en trainster Elise van den
Boomen
Namens de redactie: Van harte gefeliciteerd!
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Ingrid en Mart

Carnavals optocht

Bedankt allemaal voor jullie deelname aan de “Oerse
familieoptocht” en bedankt Harmonie St. Cecilia en
de Vèrrekesblaos voor de muzikale ondersteuning.
Zonder jullie was dit niet gelukt.
Hieronder volgt de uitslag van de familieoptocht in
Oerle.
Kinderen tot 4 jaar:
1) Batman (Cis Willems)
2) Verpleegster
3) Zebra

Steeds meer nieuwe bewoners nemen
deel aan de familie carnavalsoptocht
Op zaterdag en zondag viert Oerle carnaval in
dorpscentrum d’Ouw School. Ons dorp kent al
jarenlang een kleinschalige familie optocht die op
zaterdagmiddag door de straten trekt. Wat opvalt is
dat er steeds meer kinderen en families uit de
nieuwe wijken deelnemen in groepen, alleen,
voorbereid of op het laatste moment nog besloten.
Het aantal deelnemers dat aansluit en het publiek
groeit dan ook, wat het weer erg gezellig maakte dit
jaar.
Blaaskapel de Vèrrekesblaos, aangevuld met enkele
muzikanten van harmonie St. Cecilia, stond om
13.30 uur startklaar in de Oude Kerkstraat. Na de
zegening door ‘pastoor’ Gidi van Riet kwam de
familieoptocht in beweging. Even later waren de
straten gevuld met carnavalskrakers en confetti.
Voor dat laatste zorgde de kinderrijke wagen ‘Wij
kleuren deze optocht verschrikkelijk mooi op’.
Honger lijden was er niet bij voor het publiek. Want
de leden van de gelegenheids CV De Eisprong
deelden onder het motto ‘vruchtbare grond zorgt dat
Oers verjongt’ beschuitjes met muisjes uit. Ook
werd een aantal toeschouwers verblijd met een
mooie tekening. De jury had het er maar druk mee
om alles goed te beoordelen. Terug bij
dorpscentrum “d’Ouw School“ barste het bal los.
Daar werd ook een loterijtje en de prijsuitreiking
gehouden. Onder het genot van een drankje en
muziek van “dj Patrick” werd het een groot
dorpsfeest

Kinderen 5 tot 8 jaar:
1) Ninja
2) Freek Vonk
3) Piraat
Kinderen vanaf 9 jaar:
1) Spookhuismeisje (Megan van Dooren)
2) Meisje in het zilver
3) Tijger
Groepen en Wagens:
1) Vruchtbare grond (CV De Eisprong)
2) Wij geven de optocht kleur (CV Oers is Gezellig)
3) Spookhuis
Originaliteitsprijs: W ij hebben een goede band

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761
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De parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 18 maart
19.00 uur: Eucharistieviering (Amice)
Zondag 19 maart
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Donderdag 13 april: Witte Donderdag
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)

Zaterdag 25 maart
10.00 uur: Eucharistieviering i.v.m. Feest van
Maria Boodschap (CK-Dameskoor)
19.00 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg (CK – Dameskoor)
16.30 uur: Kinderkruisweg
19.00 uur: Lijdensherdenking (Convocamus)

Zondag 26 maart
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)

Zaterdag 15 april
19.00 uur: Gezinspaaswake
21.00 uur: Paaswake (Selster + CK-Dameskoor)

Zaterdag 1 april
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)

Zondag 16 april: Pasen
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering
(Convocamus + Con Brio)
Na afloop paaseieren zoeken in de
pastorietuin

Zondag 2 april
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
14.30 uur: Oecumenische viering met Pastoor
R. Wilmink en Dominee W. Dekker
Zaterdag 8 april
19.00 uur: Eucharistieviering
(uitreiking palmtakken)
Zondag 9 april: Palmzondag - Passiezondag
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Gezinsviering met Palmpasenstokken
Dinsdag 11 april
19.00 uur: Boeteviering met biechtmogelijkheid
(organist + cantor)

Maandag 17 april: 2e Paasdag
10.00 uur: Eucharistieviering (Herenkoor)

Parochieberichten:
Pastoraal team:
René Wilmink (waarnemend pastoor)
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
( 040 – 205 13 50
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:/ / w w w .christuskoning.nl
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Pastor Jos van Doorn
In verband met een operatie aan zijn beide handen
staan er geen pastores op deze lijst ingepland. Het
is nog onduidelijk hoeveel hij kan of mag na deze
operaties. Het zou mogelijk een drukke periode voor
pater Malaka kunnen worden.

Rabobank Clubkas Campagne

Vieringen in de Christus Koningkerk
• iedere werkdag om 19.00 uur is er een
Eucharistieviering

• iedere vrijdag om 18.30 uur het rozenkransgebed

met aansluitend Eucharistieviering en aanbidding
van het Allerheiligste
• iedere 3e woensdag van de maand is er een
herdenkingsdienst voor de overledenen van de
afgelopen maanden
• in de 40-dagentijd wordt er elke vrijdag om 15.00
uur de Kruisweg gebeden en om 20.00 uur gebeurt
dit in het Aramees, een taal die Jezus sprak.
Tientallen Irakezen komen hiervoor uit heel
Brabant en België naar de Christus Koningkerk om
hier te bidden, te zingen en te ontmoeten.

Dopen
Iedere 2e en 4e zondag van de maand vinden er in
de Christus Koningkerk doopvieringen plaats. Ook in
de St. Jan de Doperkerk vinden doopvieringen
plaats. Ouders van een dopeling kunnen zich
hiervoor opgeven op werkdagen van 9.30 – 12.00
uur bij het parochiecentrum Kapelstraat-Zuid 18,
253 22 31 of secretariaat@christuskoning.nl.

Schoffelploeg, klusgroep zoekt
uitbreiding
De heren die wekelijks het kerkhof en de
pastorietuin bijhouden, worden stilaan ook een
dagje ouder en graag zouden zij dus uitbreiding van
hun groep zien. Zij zijn blij met en trots op de
complimenten die zij steeds weer over ons keurig
bijgehouden kerkhof te horen krijgen. Natuurlijk
willen zij dat in de toekomst graag zo houden, maar
voor sommigen wordt het te zwaar of vraagt het
thuisfront om meer aandacht.
Kom gerust eens kijken op maandagmiddag. De
heren starten rond 13.00 uur en tegen 14.45 uur
wordt er in de sacristie koffie gedronken. Misschien
wel een leuk vrijwilligersbaantje voor u??

Lenteconcert Beau4
Op zondag 26 maart om 19.00 uur geven 4 fluitisten
een lenteconcert in de kerk.
Toegang € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor
kinderen.

Uw stem is geld waard!!

OPROEP voor alle Oerse verenigingen
Afgelopen weken hebben alle bestuursleden
van de verenigingen die bij de Rabobank
Eindhoven-Veldhoven een rekening hebben,
informatie toegestuurd gekregen over de
Rabobank Clubkas Campagne. U kunt uw
vereniging inschrijven om in aanmerking te
komen voor een geldbedrag dat door de
Rabobank wordt verdeeld op basis van het
aantal stemmen dat een vereniging krijgt. In
totaal stelt de Rabobank een bedrag
beschikbaar van 125.000,=
Nu hebben wij in Oerle heel veel verenigingen. Als
iedere vereniging zich inschrijft en haar leden vraagt
om te stemmen, krijgen we een heel versnipperd
beeld. Ook verenigingen in Eindhoven en Veldhoven
schrijven zich in, dus de kans dat een Oerse
vereniging een groot bedrag wint, is klein.
Stem op DorpsVereniging Oerle!
Om ervoor te zorgen dat er een zo hoog mogelijk
bedrag richting de Oerse verenigingen gaat, vragen
wij iedereen te stemmen op DorpsVereniging Oerle.
Het geld dat DorpsVereniging Oerle wint, zal
verdeeld worden onder de Oerse verenigingen. Een
evt. geldprijs zal dan in de plaats komen van de
Rabo-Verenigingsprijs. Als DorpsVereniging Oerle
zullen we daar dus op dezelfde manier mee blijven
werken als voorheen het geval was, maar dus wel
afhankelijk hiervan.
Natuurlijk zijn verenigingen vrij om hun eigen keuze
te maken. Inschrijven kan t/m 31 maart via
www.mijnbankenik.nl/eindhoven-veldhoven/
inschrijven
Uw stem is geld waard!
Leden van de Rabobank kunnen vervolgens
stemmen van 6 t/m 30 april. Hoe meer stemmen,
des te meer geld voor de verenigingen in Oerle. Dus
steun het Oerse verenigingsleven en stem vanaf 6
april op DorpsVereniging Oerle!!
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Crypto Oers, puzzel 39

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

oplossing van Crypto 38 was:
WijkzuSter
OCtave/oCtaaf
Oerse Hoop
DOm
ZandOerle
LacheN
NippErke
RooSen

Familienaam: Schoones
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Corné Kelders, Annie Stemerdink, Bets Hospel, Jo
ten Have, Mieke van Campen, Janus van Lieshout,
Henriette Segers, Maria de Kort, Wendy Borgmans,
Fam van den Boomen, Zus Sanders, Kees Hulshorst
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Jongerenstrijd van BIO van 24 t/m 26 maart (9)
Deze diasnaar is anders correspondent van het
ED (8)
Een straat bij Severinus is een bomenvent (9)
Houdt Van der Looy er mee op ? (6)
Zoo klinkt het alsof mevrouw Debaere in deze
maand haar verjaardag viert (5)
Heeft deze muziekgroep van Severinus een
relatie met onze koning ? (13)
Op de eerste plaats bestaat de Koers 50 jaar (4)
Vind deze inwoner het schitterende Kempische
dorp vervelend ? (9)

Succes!
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Uitstapje Zonnebloem

Vandaag 23 februari zijn we gastvrij
ontvangen door:

Onze gasten kregen boven in de ontvangstruimte,
koffie met een lekkere plak cake. Het uitzicht over
het vliegveld was prachtig ondanks het slechte weer.

Daarna volgde een rondleiding door het gebouw.
We bleven alleen wel binnen. Het stormde te hard
om buiten rond te lopen. Tom vertelde ons wat er
allemaal gedaan
werd bij
Schippersstop.
De gasten en
vrijwilligers
hadden er geen
idee van dat er
zoveel
mogelijkheden
waren. Auto
wassen, aan de binnenkant stofzuigen. Opslagruimte
huren, een kantoor huren, vergaderen en een
feestje geven en nog veel meer. Het was bijzonder
leuk om alles te zien. We kregen echt een kijkje
achter de schermen. Het was ook nog veel groter
dan iedereen dacht.
Er werden vragen gesteld en we kregen op alle
vragen een antwoord. Na de rondleiding gingen we
weer terug naar de ontvangstruimte en kregen we
een kop heerlijke soep en een broodje kroket.
Rond 14.00 uur ging iedereen weer naar huis, het
was een zeer geslaagd bezoek geweest. Daar was
iedereen het over eens.

Column Wil Verbaant
BUCKET LIST
Omdat Floortje Dessing het
gezegd heeft plaatsen we
nog enkele dingen op onze
lijst van wensen.
Ze vertelde in een interview
dat iedereen als het kan een
keer in zijn leven het
noorderlicht zou moeten
aanschouwen. Voor veel mensen is het zeker
sowieso nuttig om het licht te zien.
In mijn jeugd waren er voor ons minder
mogelijkheden om te reizen, onze ouders zijn
nauwelijks Oers uit geweest. Nou ja toen wij begin
jaren ’60 3e hands auto’s gingen rijden namen we
hen wel eens mee naar Amsterdam of Antwerpen,
maar dat was het wel zo’n beetje wat betreft hun
reisavonturen.
Als we aan onze vader (die alweer bijna 20 jaar in
de hemel zijt), vroegen waar hij wel eens op
vakantie wilde was hij overal wel voor in, als hij
maar ’s-nachts thuis in zijn eigen bed kon slapen.
Dat beperkte natuurlijk wel de opties. Behoefte om
ergens naar op reis te gaan was er niet en ook de
mogelijkheden waren er evenmin.
Toen er meer vliegtuigen en internet kwam werden
die mogelijkheden uitgebreid en werd de wereld veel
kleiner.
Maar dat was pas nadat onze ouders er goed en wel
kennis mee hadden kunnen maken. Als ze dat al
wilden trouwens.
Zelfs een telefoon was een wonder der techniek in
die dagen. (“waar heb ik in Gods naam zo’n ding
voor nodig”, vroegen ze zich af.)
Als mijn moeder dan in de gang de telefoon hoorde
rinkelen schikte ze nog even haar haren en deed
haar schort uit alvorens de hoorn op te nemen…..
Maar nu kunnen we dus van alle technische
mogelijkheden wel goed gebruik maken.
Goed gebruik dus, maar ook minder goed gebruik is
mogelijk zoals we elke dag vernemen, daar weet La
Paay alles van.

Maar dat gaat zelfs op voor een stoeptegel: daar
kan je een mooi stoepje mee aanleggen, maar je
kunt er ook iemand mee doodslaan, ik bedoel maar.
Onze bucketlist heeft dus weer een ervaring “coming
up”: we gaan naar Canada.
Na in de jaren ‘’ 99 t/m 2010 met vrienden door de
U.S.A. gereisd te hebben is het doel deze keer het
westen van Canada.
Tot nu toe is mijn mond nog nooit zo vaak open
gevallen als in de Verenigde Staten.
We stonden boven op de “Twin-Towers” en we
liepen door de Grand-Canyon, waren getuige van
het watergeweld van de Niagara. Ook de alligators
in de moerassen van de Everglades hebben we van
dichtbij ervaren. En in Virginia kwamen we min of
meer bij toeval terecht in de Ponderosa van de
familie Cartwright van Bonanza, een populaire
cowboyserie uit de jaren 60. En in Memphis en
Nashville genoten we van de roots van de
countrymuziek en in Yellowstone wemelde het van
de bizons en liepen beren los rond.
En geloof het of niet maar een bekende van mij
vertelde dat er nog veel meer moois te zien zou zijn.
Welnu, dat zou dan Vancouver-Island in Brits
Columbia, Canada moeten zijn.
Op haar advies en refererend aan Floortje gaan we
het zien en zullen verslag doen van ons nieuwe
avontuur.
Want mijn nieuwe slogan is:
Die with memory’s, not with dreams.
Ik ben ook zeer benieuwd naar het verre oosten
maar daar wil mijn vrouw niet naar toe. Dat vindt ze
eng. Maar ze was er toch ook wel bij met die
alligators en ze heeft zelfs een keer parachute
gesprongen (het vliegtuig was niet eens stuk en
deed het nog prima…..). Wat is er nou eng vraag ik
me dan af, en waarom spring je er dan uit ?
Maar dat is een discussie tussen mijn vrouw en mij.
Gelukkig sporen we voor wat betreft onze bucketlist
goed met elkaar. En misschien zien we het
noorderlicht nog wel eens.
Als we terug zijn uit Canada gaan we daar maar
weer voor sparen..
Groeten, Wil
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Nog sterker was de werking, als de maretak op een
eik werd gevonden. Deze eik werd dan als heilig
beschouwd bij de Kelten. Ze sneden maretak uit een
boom met een gouden sikkel. Hierbij werden 2 stieren
geofferd en dit ritueel verdreef daardoor al het kwade.

De maretak

De maretak, ook vaak mistletoe genoemd, is een
buitenbeentje in het plantenrijk. Het is een
autonome plant die niet als de meeste andere
planten, is overgeleverd aan warmte, seizoen en
zwaartekracht. De maretak groeit vanuit het hart
naar alle richtingen. Dus met de zwaartekracht mee
en tegen de zwaartekracht in.
De maretak is het hele jaar groen. Daardoor valt hij
in de winter extra op: een groene bol in verder kale
bomen.
Het is een halfparasiet en in ons land voornamelijk
te vinden op populier en appelbomen. Ook zie je
hem soms op o.a. meidoorn, lijsterbes, linde, wilg.
Zelden vind je hem op een eik.
Halfparasitair wil zeggen, dat de plant leeft van de
voedingsstoffen van zijn gastheer.
Door zijn groene delen kan zo’n plant de
voedingsstoffen zélf omzetten in o.a. suikers.
We kennen méér halfparasieten in ons land, zoals
Grote ratelaar en Hengel.
De maretak is een mysterieuze plant. In vroegere
tijden sprak de maretak bij velen al tot de
verbeelding. Dat was ook in de tijd van de
Germanen en de Kelten. Zij kenden de maretak
allerlei krachten toe die te maken hadden met
vruchtbaarheid, afweren van het kwade, uitdrijven
van ziekten en boze invloeden.
Uit de strips van Astrix en Obelix kennen we de
druïde Panoramix, die met zijn gouden snoeimes
een maretak afsnijdt.
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

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

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

De Germanen hadden een aantal goden met elk hun
eigen verhaal. Bij hen was de maretak verbonden met
de god Balder. Maar Loki, de god van het vuur, was
zo jaloers op de populariteit van Balder, dat hij op een
feest ter ere van Balder, definitief met hem wilde
afrekenen. Hij gaf de blinde broer van Balder, Höder
genaamd, een speer met aan het uiteinde een stukje
maretak. Hij liet Höder deze speer alle richtingen
uitgooien, tot hij uiteindelijk Balder trof.
Deze viel dood neer, waarop Frya de moederkoningin,
in tranen uitbarstte. Het lukte Frya haar zoon weer tot
leven te wekken. De tranen die zij van geluk liet
stromen, werden de witte parelbessen van de
maretak. Zij kuste iedereen die onder een boom liep,
waar maretak op groeide.
Het kussen onder de maretak is wellicht hiervan
afgeleid.
En deze wonderlijke plant is in Oerle opgedoken in
een wilg.
Wellicht is de tijd aangebroken om de krachten van
deze maretak aan te wenden om ons dorp te
vrijwaren van boze zaken. Of moeten we gewoon blij
zijn dat zo’n bijzondere plant zich onopvallend in ons
midden heeft gevestigd, want aan de grootte te zien
is hij al enkele jaren oud.
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Overpeinzingen

Tjee, de tijd gaat toch sneller dan ik dacht.
Het is nu al weer weken geleden dat ik kwam te
vallen en mijn enkel op een vervelende manier brak.
Maar nu ... ben ik weer bevrijd van dat mooie rode
gips en gelukkig kreeg ik ook geen nieuw gips of
verband om mijn gehavende been. Nee hoor, mijn
been is nu weer voor iedereen die het wil zien
zichtbaar.
Goed ... het ziet er nog niet uit zoals voorheen en
ook de kleur is nog net iets anders.
En raar maar waar ... voor mijn gevoel zit het nog
steeds in een harnas. Het is dan ook nog een beetje
lastig om de polka te dansen. Alhoewel ... carnaval
is ook alweer verleden tijd en polkadansen is al
ouderwets.
Laat ik ook maar gewoon zien dat ik dat been weer
redelijk in beweging krijg, zodat ik wederom
eigenhandig oftewel eigenbenig de gebruikelijke
wandelingen met Sunny kan gaan maken.
Het beestje heeft het al lastig genoeg gehad met
elke keer een ander om mee te gaan wandelen en
de vrouw die aldoor in die rare rolstoel zat en
daarmee nauwelijks buiten kwam.
Enfin, voorlopig zal mijn hondje genoegen moeten
nemen met korte, tot zeer korte wandelingen of ...
er zou zich wederom iemand moeten komen
aanmelden, die Sunny met een van de ouderwetse
lange wandelingen wil verrassen.

Toch hoop ik geen gebruik meer te hoeven maken
van dit soms best wel handige hulpmiddel.
Gelukkig kan ik al heel wat werkzaamheden zelf
ondernemen met als voordeel dat ook de dozen voor
de Filipijnen weer door mijzelf beplakt en gevuld
kunnen worden.

Ik voor mij ben blij dat ik weer een beetje eigen
baas in huis ben.
Looprekje is terug ingeleverd en stoelen hebben hun
gebruikelijke plaats terug gekregen.
Alleen rolstoel staat hier nog voor het geval dat
en ... als waarschuwing voor mij dat ik nog niet
totaal de oude ben en dus niet te hard van stapel
moet lopen.

Ja, veel van mijn werkzaamheden hebben stil
gestaan in de gipsweken, maar gelukkig zijn de
spulletjes voor de Filipijnen blijven komen en hoewel
ik in die weken fijne hulp heb gekregen met plakken
en inpakken, doet het me toch plezier om nu dit
werk weer bijna geheel zelfstandig te kunnen doen.
Jullie zien dus ... onkruid vergaat niet en binnen niet
al te lange tijd ben ik weer helemaal terug.
Compleet met wat extra ijzerwerk in mijn rechter
onderbeen en daardoor misschien net ietsje
zwaarder en misschien zelfs wat meer waard,
hahaha.
Thea.
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Dagje sneeuw met TCO

TCO activiteit dagje naar de sneeuw.

Na een jaartje overgeslagen te hebben omdat er
geen sneeuw lag, waren dit jaar de weergoden ons
goed gezind en kon de reis in
alle vroegte beginnen.
Met een volle bus gingen we op
pad, de eerste tieners waren
Oerle nog niet uit of de chipszak
ging open ☺.
Na een vlotte reis aangekomen
in Altastenberg werden eerst
alle spullen verzameld en kon
het avontuur beginnen.
De tieners die gingen sleeën hadden de grootste lol,
ze gingen in een hard tempo de berg af en dan weer
snel in de lift voor de volgende afdaling, uren lang
hadden ze plezier.
Voor de beginnelingen
was het in het begin
hard werken, des te
trotser waren de
begeleiders dat ze aan
het einde van de dag

toch zelf de
berg af konden
skiën, daar doe
je het toch
voor.
De gevorderde
en ervaren
skiërs en
snowboarders
hadden het ook
erg naar hun
zin en
vermaakten
zich prima.
Dit jaar werden
de lessen verzorgd door Summa-studenten met een
skiles-diploma en met wat kleine aandachtspunten
voor de volgende keer was dit ons zeer goed
bevallen.
Moe maar voldaan stapte iedereen weer vrolijk in de
bus voor de terugreis en waren we rond 21.30 uur
weer in Oerle.
Langs deze weg willen we alle tieners, maar zeker
ook de begeleiders bedanken voor een gezellige
dag!
Het bestuur van TCO

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Lenteconcert Beau4

Geloofsgemeenschap Oase

Oerse fluitiste organiseert concert vol
verrassingen in Oerse kerk
Fluitiste Lucie van Eeden woont sinds kort in Oerle.
Samen met haar fluitkwartet Beau4 geeft zij op 26
maart aanstaande een verrassend concert in de kerk
van Oerle.
Dat een fluitkwartet niet suf is bewijst Beau4. Op
het programma staan niet alleen bekende klassieke
stukken zoals bijvoorbeeld de Danse Macabre en
Tango’s van Piazzolla, het kwartet gaat ook de
popmuziek niet uit de weg. Tussen de stukken door
wordt op humoristische wijze het programma aan
elkaar gepraat. Beau4 verrast het publiek door het
nèt even anders te doen.
Beau4 bestaat uit vier enthousiaste en jonge musici
die elkaar op het Conservatorium van Tilburg
hebben leren kennen. In 2013 hebben zij de
krachten gebundeld en zo ontstond Beau4. De
schaal van Beaufort symboliseert dit kwartet: niet
alleen vanwege de diversiteit van hun repertoire,
maar ook door de verschillende klanken die door
verschillende fluiten ten gehore worden gebracht.
Meer informatie op www.beau4.eu
Lente concert van Beau4
Sint-Jan de Doperkerk,
Oude Kerkstraat 5, Oerle Veldhoven
Zondag 26 maart 2017
Aanvang: 19.00 uur
Voorverkoop:
shop.beau4.eu
Toegang: volwassenen 10
euro/ kinderen t/m 12 jaar
5 euro

Stichting Geloofsgemeenschap Oase is
voortgekomen uit de diverse parochies in
Veldhoven. Parochies waar gelovigen en pastores
samen gewerkt hebben aan het opbouwen van
geloofsgemeenschappen. Oase is de voortzetting
hiervan, vanuit deze idealen van samen kerk zijn.
Een oecumenische geloofsgemeenschap met
duidelijke, katholieke wortels, maar nadrukkelijk
bedoeld voor iedereen die zich met de Boodschap
van Jezus verbonden voelt (of hier nieuwsgierig naar
is).
In de tijd tot Pasen verzorgt geloofsgemeenschap
Oase vele vieringen en bijeenkomsten in de
Immanuelkerk aan de Teullandlaan. ‘Vastentijd is
oefentijd. Wij zoeken naar wat mensen voor elkaar
kunnen zijn.’ Op de woensdagen in de vastentijd is
er steeds om 19.00 uur een oecumenisch
avondgebed, samen met de dominee.
Donderdagavond 23 maart om 20.00 uur vertelt
muziekdocente Karin van Tuel met
muziekfragmenten over de inhoud van de
Mattheuspassion. In de Goede Week is op
woensdagavond om 19.00 uur een viering met het
lijdensverhaal in beeld en geluid. Op Paasmorgen
komen we samen in blokhut de Bosbender. Kijk voor
het volledige programma op www.oaseveldhoven.nl.

Oase Kerstontmoeting 2016 in d’n Bosbender.
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Oersmakelijk

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
Het recept is deze keer van: Myrthe Binnendijk

Broccoli quiche

Ingrediënten (voor 4 personen):
• 5 plakjes bladerdeeg
• 1 grote broccoli
• 1 rode ui
• 200 gram brie
• 80 gram ongezouten cashewnoten
• 4 eieren
• 150 gram boursin ‘knoflook & fijne kruiden’
• 50 milliliter water
Nodig:
• Bakspray om in te vetten
• Quiche- of taartvorm
• Een klein pannetje

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Vet de bakvorm in met bakspray en bekleed de
vorm met het bladerdeeg.
3. Snipper de rode ui en snijd de broccoli in roosjes.
Kook de broccoli dan 5 minuten.
4. Giet de broccoli af en meng deze met de rode ui.
Dan doe je het mengsel in de bakvorm.
5. Smelt de boursin met 50 milliliter water in een
klein pannetje, zodat er een sausje ontstaat. Haal
de pan dan van het vuur en klop de vier eieren
hier met een garde doorheen. Verdeel de saus
over de broccoli en de ui.
6. Verdeel de cashewnoten er overheen.
7. Snijd de brie in plakken. Verdeel de plakken brie
over de quiche.
8. Bak de quiche 30 minuten op 180 graden.
Variatietip: Je kunt blokjes kipfilet toevoegen aan dit
recept.
* Je kunt de quiche ook een dag van te voren
maken. De volgende dag kun je hem op 150 graden
20 minuten in de oven opwarmen.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een van
mijn favoriete recepten is en dit heerlijke gerecht
daarom absoluut gedeeld moet worden. De quiche is
eenvoudig te bereiden en je kunt hem eventueel ook
een dag van te voren maken. Lekker makkelijk dus!
Ik wil de pollepel doorgeven aan Marlene Nouwens
omdat Marlene een nieuwe inwoner van
Oerle is. De pollepel aan haar doorgeven
leek me de perfecte gelegenheid om
Marlene kennis te laten maken met Oerle
en met de Koers van Oers.
Daarnaast ben ik natuurlijk ook erg
benieuwd naar wat voor lekker recept
Marlene gaat insturen!
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Oerse Braderie 2017

Oerse Braderie zondag 2 april 2017
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
druk bezochte, 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.
Spektakel in Oerle
Dit jaar wordt om nooit te vergeten!

We nemen u mee door een Oerle wat van alle
kanten bruist. Zo is er het NK Gazonmaaierracen,
een groot spektakel! Zo’n 40 gazonmaaiers gaan de
strijd aan met elkaar. Als u met uw ogen knippert, is
het gras al gemaaid.
U kunt als u 18+ bent met de Go-Kart een ritje
maken over een circuit. Voor degenen onder ons die
geen schrik hebben, zal er een spannende
tokkelbaan zijn die u van grote hoogte naar
beneden laat gaan.

Ook voor de kinderen zullen er weer leuke
activiteiten op het veld te doen zijn. Er zijn
springkussens en een spectaculaire trampoline
(onder voorbehoud). Er is een heuse schmink Queen
om de kinderen mooi te maken.
Ze kunnen een ponyritje maken, een suikerspin eten
en een greep doen in de grabbelton. Kortom de
kinderen zijn wel even bezig zodat u even lekker
kunt genieten van een drankje op ons gezellige
terras naast de basisschool.
Want, naast leuke en gevarieerde live muziek van
o.a. blaaskapel Blitz, sambaband A Batucada
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. Hoofdprijs is een rondvlucht boven
Brabant.
Ook onze tieners 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.
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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.

Sponsors gezocht

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

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 2 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 Oerle.
TCO biedt de Oerse tieners al 16 jaar een gevarieerd
activiteitenprogramma aan waarmee het
verantwoordelijkheidsgevoel en hun
gemeenschapszin wordt versterkt.

Tijdens de braderie zal de naam van uw bedrijf
meerdere malen omgeroepen worden en indien
gewenst, wordt er een spandoek opgehangen.

Boeken- en platenmarkt

Op zondag 2 april van 11.00 uur tot 17.00 uur is ook
de Koers van Oers weer van de partij met boeken,
platen en cd’s tijdens de Oerse Braderie.
Dus kom gerust een neuzen bij onze kraam.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust
contact op.
Met vriendelijke groet,
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie
Marc Witmer 06-41767256

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

Zoo Veldhoven heropent poorten na
renovatie
Angelo Devolder (26) en Julie Debaere (22)
hebben keihard gewerkt om met hun Zoo
Veldhoven op 5 maart netjes voor de dag te
komen. Na een maandenlange renovatie
kunnen bezoekers het park weer bezoeken.
Door Ad Adriaans

Sinds oktober 2016 mag het Belgische koppel uit
Eeklo zich eigenaar noemen van Zoo Veldhoven aan
de Wintelresedijk. Maar het tweetal kende het park
al langer. Angelo: “We kwamen hier al toen Richard
Loomans het park in 2013 kocht. We zijn goede
vrienden van elkaar.” Angelo had een bouwbedrijf
waarmee hij inmiddels gestopt is. Alle tijd gaat al
maanden naar het dierenpark. Hij houdt zich
voornamelijk bezig met de renovatie en het
verzorgen van de dieren. Julie is afgestudeerd als
milieucoördinator. Haar kennis over onder meer
geluidsoverlast en bodemverontreiniging kan zij op
het park ook gebruiken. Verder houdt zij zich bezig
met de administratie, pr en het managen van het
personeel. Angelo is helemaal gek van dieren. “Ik
ben zelf privéhouder van roofvogels en papegaaien.
Al vanaf mijn twaalfde jaar ben ik er mee bezig. Ik
ben een roofvogelgek. Het is een uit de hand
gelopen hobby, ik kan het niet anders uitleggen.”
Open armen
De nieuwe eigenaren van het park zullen het publiek
met open armen ontvangen. Op 31 oktober ging het
park op slot. Eind december werd gestart met de
renovatiewerkzaamheden. Het gemis aan
16

inkomsten, de renovatie en de onverwacht hoge
stookkosten door de strenge winter hakten er flink
in. Julie: “Het park was verouderd en had
achterstallig onderhoud. Veel dingen gaan dan snel
stuk.” Angelo: “De vorige eigenaar had al veel
gedaan, maar er lag nog veel werk. Het
belangrijkste dat aangepakt moest worden, waren
de toiletten. Er waren er maar vier in het park. Nu
zijn er zeventien bij de Tropenhal en achter op het
terrein bij de vijver nog eens vijf. Op beide plaatsen
is ook een invalidentoilet.” Verder zijn alle kooien en

volières voor de papegaaien voorzien van een
nieuwe inrichting. “Dankzij boomstammen, takken,
schommels en touwen kunnen de vogels zich
vermaken in een waar klauterparadijs.” De
doorloopkooien van de parkieten en ringstaartmaki’s
zijn toegankelijk gemaakt, ook voor rolstoelers. Voor
de jeugdige bezoekers is de speeltuin voorzien van
nieuwe toestellen en is er een kinderboerderij aan
het park toegevoegd. Hier treft de bezoeker onder
meer ezels, pony’s, schapen en een caviabak aan.
Het horecapunt bij de vijver is ook weer geopend.

Natuurlijke habitat
Met de heropening is het werk nog niet gedaan. De
voornaamste klus in de komende winter is de
aanpak van de vijftig te kleine opvangkooien. Julie:
“De dierentuincommissie van de Rijksoverheid
schrijft voor dat deze groter moeten zijn. Wij vinden
dat overigens ook. De dieren moeten in hun
natuurlijke habitat aan het publiek getoond worden.”
De te kleine kooien worden afgebroken waarna er
een kleiner aantal grote kooien voor terugkomt.
“Alle vijftig kooien zijn nu bezet. We moeten nu
gaan uitzoeken welke vogels bij elkaar passen qua
gedrag en karakter”, legt Angelo uit. Dan zijn er nog
twee heel grote houten verblijven, ook deze zullen
worden vernieuwd.
Opvang
Het duo wil de opvang weer nieuw leven inblazen.
Julie: “Dat gaan we onder meer doen door in het
park panelen te plaatsen. Daarop communiceren we
dat papegaaien geen geschikte huisdieren zijn.
Sinds 17 januari moeten eigenaren van de grijze
roodstaartpapegaai een Cites document overleggen
bij het verhandelen van de papegaai. Dit is een EUcertificaat en wordt opgelegd door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland.
De laatste jaren trok het park jaarlijks tussen de
60.000 en 70.000 bezoekers. “Wij mikken op zeker
80.000. Dat hebben we nodig om het park rendabel
te draaien”, weet Julie. De entree kost tien euro,
kinderen tot en met twee jaar hebben gratis
toegang.

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
•
•
•
•
•
•

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

• Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Hier staan automaten met drank en snacks. Een
tiental vrijwilligers houdt zich bezig met het voeren
van de dieren en het schoonhouden van het park.
Onder de 1.800 dieren bevinden zich naast de
papegaaien en roofvogels ook zebra’s,
ringstaartmaki’s, alpaca’s en de bonte vari. Nieuwe
vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten zijn
altijd welkom.

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

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

Lees op pagina 26 een verslag van de kinderredactie
over de openingsdag.
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Carnaval op vliegbasis

Bijzonder carnavalsfeest op vliegbasis
Eindhoven
Vrijdagmiddag
24 februari
hebben zo’n 180
mensen met een
beperking
carnaval gevierd
op vliegbasis
Eindhoven. Dit
bijzondere
carnavalsfeest werd dit jaar voor de 35e keer
georganiseerd. De feestvierders van de Stichting
Severinus en het dagbestedingscentrum ‘De Spaken’
van Lunetzorg, werden met bussen opgehaald en op
de vliegbasis muzikaal ontvangen door het
stoeprandorkest ‘De Kwelpiepers’.
“Voor de bewoners van Severinus betekent carnaval
op vliegbasis Eindhoven het startsein voor carnaval,”
zegt Erik van der Velden, medewerker van de
Severinus Stichting. “Volgens de bewoners kan
carnaval niet beter beginnen dan met het
gebruikelijke onthaal door militairen, muziek van het
stoeprandorkest en het eten van een zak patat met
een lekkere snack.”

Burenakkoord

Het burenakkoord,
omdat je elkaar nodig hebt!
Misschien hebt u plannen om te gaan bouwen of
verbouwen? Vergeet dan vooral niet om vooraf uw
buren te informeren. Op die manier houdt u
rekening met elkaar.
En in het geval dat u een vergunning nodig heeft,
kunt u mogelijk voorkomen dat er later bezwaren uit
de buurt komen.
Het is zelfs zo dat u in de gemeente Veldhoven
korting kunt krijgen op de verschuldigde leges als u
laat zien dat uw buren op voorhand akkoord gaan
met uw (ver)bouwplannen. En u kunt nog meer
korting krijgen, zoals bij direct volledige en digitale
aanvragen.
Kijk voor meer informatie op www.Veldhoven.nl.
Daar leest u meteen wat u moet doen als u een
vergunning nodig heeft en wat u moet doen om
korting op de leges te krijgen. Of u een vergunning
nodig heeft kunt u het best checken op het
landelijke omgevingsloket www.omgevingsloket.nl

Ook Laura Laagland, cliëntbegeleidster van
Lunetzorg ‘De Spaken’, kan dit beamen: “Na het
vieren van oud & nieuw is dit het eerste waar de
cliënten over beginnen, namelijk het carnavalsfeest
met militairen op vliegbasis Eindhoven.”
Begin jaren tachtig is op de vliegbasis bij
carnavalsvereniging 'De Kwelschapen’ het idee
ontstaan om voor mensen met een beperking uit de
regio iets te organiseren tijdens carnaval. Vanaf
begin jaren ’90 zijn ‘De Kwelschapen’ opgeheven en
hebben de ‘De Kwelpiepers’ het stokje
overgenomen. Vandaag de dag wordt het feest
georganiseerd door Bureau Welfare van de
vliegbasis, maar ‘De Kwelpiepers’ zijn nog steeds
van de partij.
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DorpsVereniging Oerle is in overleg met de
gemeente Veldhoven gekomen tot het initiatief van
een burenakkoord. Omdat we ervan overtuigd zijn
dat goed contact met elkaar zorgt voor een fijnere
buurt waarin iedereen zich thuis voelt.

Voltage

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen

Dit is wat groep 1 (Willemijn, Ghislaine, Deniz,
Sanne, Lianne, Carmen, Mayke en Tom) van de
dag vond.
Karten:
Willemijn: leuk, helaas deed ik niet mee, maar
volgend jaar wel.
Ghislaine: fk leuk.
Deniz:
vet.
Sanne:
fk leuk.
Lianne:
super leuk.
Carmen: leuk alleen jammer dat Mayke mij per
ongeluk zo hard beukte.
Mayke:
super leuk.
Tom:
geweldig.
Score:
Tom -1e, Deniz - 2e, Mayke - 3e,
Carmen - 4e Ghislaine - 5e
Lasergamen:
Willemijn: fk dope
Ghislaine: fk dope
Deniz:
plezant
Sanne:
leuk
Lianne:
leuk
Carmen: oké, saaie baan
Mayke:
leuk
Tom:
leuk
Score:
Sanne 1e, Tom 2e,
Willemijn 3e, Mayke 4e
Reballen:
Willemijn: wel oké, maar we hebben maar een deel
van de baan gezien.
Ghislaine: super leuk.
Deniz:
leuk.
Sanne:
leuk.
Lianne:
best leuk.
Carmen:
wel leuk, maar een eigen team was
leuker geweest.

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

www.dietistveldhoven.nl

Mayke:
Tom:

leuk.
leuk.

Bowlen:
Willemijn:
Ghislaine:
Deniz:
Sanne:
Lianne:
Carmen:
Mayke:
Tom:

saai.
saai.
saai.
saai.
saai.
saai.
saai.
saai.

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

Ik vond het een leuke dag. Ik dacht dat het karten
heel anders zou zijn, maar
het lijkt me toch heel leuk.
Ik ga dat volgend ook
doen. Het leukste vond ik
het lasergamen. Het was
ook heel erg gezellig met
zijn allen. Het bowlen was
wat minder, maar een ding
is zeker: ik ga volgend
jaar zoiezo weer.
Geschreven door
Willemijn van Balen.

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Resultaten leefklimaat

Bijna 9 ton voor initiatieven voor verbetering van
milieu en leefklimaat rondom luchthaven

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport
presenteert eerste resultaten aan de
regio
De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport voert
het kabinetsbesluit uit over de groei van
Eindhoven Airport tot en met 2019. De
Uitvoeringstafel is een samenwerkingsverband
van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu
en Defensie, Eindhoven Airport, gemeente
Eindhoven, provincie Noord-Brabant en de
omliggende gemeenten. Op 20 februari
presenteerde zij haar eerste resultaten aan
leden van gemeenteraden, Provinciale Staten
en maatschappelijke organisaties, waaronder
omwonenden. Het op te richten
Leefbaarheidsfonds, de evaluatie van de
vliegroute nabij Wintelre en de plannen voor
innovatie werden toegelicht.
Leefbaarheidsfonds in oprichting
Het leefbaarheidsfonds zal worden ondergebracht in
een onafhankelijke stichting ‘Leefbaarheid
Luchthaven Eindhoven’. Het fonds voorziet in
financiële bijdragen aan initiatieven die het milieu en
het leefklimaat in de buurt van de luchthaven
verbeteren. Om in aanmerking te komen voor een
bijdrage dienen initiatieven of projecten te voldoen
aan een aantal criteria. De belangrijkste daarvan
zijn dat het project binnen de 20 Ke zone valt, het
gerelateerd is aan de negatieve effecten van geluid
en/of emissie van de luchthaven en het in
samenwerking met omwonenden/bewoners tot
stand komt en/of een duidelijke meerwaarde heeft
voor omwonenden/bewoners. Aan het fonds dragen
het rijk, de provincie, gemeente Eindhoven en
Eindhoven Airport bij voor een bedrag van in totaal
€ 800 duizend. Het saldo van de Stichting
Milieufonds, ca. € 80 duizend, wordt daaraan
toegevoegd. De stichting krijgt een bestuur met een
onafhankelijke voorzitter en acht leden. Vier leden
worden geleverd door ‘omwonenden’ en vier leden
door de belanghebbende partijen. Onder het bestuur
hangt een werkorganisatie waarin de omliggende
gemeenten zijn vertegenwoordigd. De
werkorganisatie zal ondersteund worden door een
professioneel kernteam. Het doel van de stichting is
naast het beheren van het Leefbaarheidsfonds het
borgen van een onafhankelijke behandeling van
meldingen over vliegtuiggeluid en het beoordelen en
financieren van initiatieven en projecten. Verzoeken
tot een bijdrage aan deze projecten kunnen straks
bij de stichting worden ingediend.
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Evaluatie vliegroute bij Wintelre
Sinds januari 2015 is de vliegroute nabij Wintelre
veranderd. De nieuwe route, de zogenaamde route
1b, is ontworpen om de extra hinder als gevolg van
de groei van het burgerluchtverkeer per saldo te
reduceren. Route 1b werd echter door de bewoners
van Wintelre ervaren als een verslechtering ten
opzichte van de eerdere situatie, omdat de nieuwe
route dichterbij Wintelre is komen te liggen. De
Uitvoeringstafel Eindhoven Airport heeft een
evaluatie gedaan en daaruit bleek dat vliegtuigen in
de praktijk dichter tegen de dorpskern van Wintelre
vlogen, dan op basis van de vliegroute verwacht zou
mogen worden. Aan de Minister van Defensie wordt
geadviseerd om, na overleg met de omwonenden,
ervoor te zorgen dat het vliegverkeer beter op de
ontworpen route vliegt en daardoor minder dicht bij
de dorpskern van Wintelre vliegt. Daarna zal het nog
ongeveer twee tot vier maanden duren voordat de
maatregel is ingevoerd.
Tegelijkertijd met de evaluatie van vliegroute 1b is
ook gekeken naar optimalisering van het gebruik
van de overige uitvliegroutes (SID), het baangebruik
en het gebruik van de rechtstreekse vliegroute naar
België. De belangrijkste resultaten van de evaluatie
van deze instructies en vliegroutes waren: - Het
huidige gebruik, de actuele spreiding, van de
uitvliegroutes (SID), wijkt af van de eerder
berekende spreiding in de Milieueffectrapportage.
Omdat de actuele spreiding minder overlast
veroorzaakt, is geen correctie nodig van de
spreiding op de uitvliegroutes naar het noorden. Wel
is het advies om bij de vliegroute die afdraait naar
het zuidoosten, met minder spreiding tussen de
kernen Eersel en Steensel en Valkenswaard en
Waalre door te vliegen, zodat de door bewoners
ervaren overlast in deze woonkernen afneemt. Na
een extra instructie voor de luchtverkeersleiding kan
deze maatregel direct ingaan. - De door de
luchtverkeersleiding in 2016 ingezette werkwijze
voor een ander baangebruik geeft minder
geluidsoverlast aan de zuidkant van het vliegveld
maar meer aan de noordkant omdat er vaker naar
het noorden wordt gestart. In de praktijk bleek dat
tot 2016 vaker dan was aangenomen in de
Milieueffectrapportage van het Luchthavenbesluit
Eindhoven naar het zuiden werd gestart. De nieuwe
werkwijze is noodzakelijk om op termijn binnen de
in het Luchthavenbesluit vastgelegde

kabinetsbesluit richt zich op innovatie op en rondom
de luchthaven. Drie thema’s worden nu opgepakt:
smart mobility, zonne-energie en
geluidsmanagement. Geluidsmanagement gaat zich
richten op de terugdringing van geluid. De
Uitvoeringstafel Eindhoven Airport wil zo snel
mogelijk starten met enkele pilots op dit gebied.
Smart mobility gaat zich in eerste instantie richten
op het ontwikkelen van een ‘people mover’ op
Eindhoven Airport. In het kader van zonne-energie
wordt gewerkt aan een zonne-akker op de
vliegbasis. Gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport
en provincie Noord-Brabant zoeken bij de uitvoering
en verdere ontwikkeling van het
innovatieprogramma zij intensieve samenwerking
met bedrijven, kennisinstellingen en betrokken
bewoners van de regio.
geluidscontouren te blijven. Een positief effect van
de aangepaste procedure is dat uit de berekeningen
blijkt dat voor gebieden ten zuiden van de
luchthaven de lengte van de nacht (periode zonder
vliegbeweging) aanzienlijk is toegenomen zonder
dat de lengte van de nacht ten noorden van de
luchthaven op ernstige wijze wordt ingekort. Het
advies aan het bevoegde gezag zal zijn de nieuwe
werkwijze voor het baangebruik te borgen en te
handhaven. - Het intensiever gebruiken van de
vliegroute rechtstreeks naar het zuiden naar België
(de Elsikroute) levert niet minder overlast op in
Wintelre. Het geeft, naar berekeningen nu, wel extra
overlast verderop in de regio bij Hapert, Duizel,
Hoogeloon en Knegsel. Het advies aan het bevoegde
gezag zal zijn voorlopig geen maatregelen te nemen
ten aanzien van het gebruik van deze route.
Als het Ministerie van Defensie overgaat tot het
nemen van maatregelen zullen de effecten van die
maatregelen worden gevolgd. Na verloop van tijd zal
de situatie dan opnieuw worden geëvalueerd.
Maatregelen overlast grondgebonden en
inrichtingsactiviteiten
In het kabinetsbesluit wordt ook aandacht gevraagd
voor het terugdringen van overlast als gevolg van
grondgebonden en inrichtingsactiviteiten. Op
vliegbasis Eindhoven zijn de volgende maatregelen
daarvoor getroffen. De voedertijden van de honden
zijn aangepast en rondom de hondenkennel is een
geluidswal geplaatst. De proefdraailocaties voor
vliegtuigen worden gesitueerd op grotere afstand
van de woonkernen Veldhoven en Wintelre. Het
project voor realisatie van de nieuwe
proefdraaifaciliteit is in uitvoering genomen. Er
wordt een betonnen platform met daaromheen een
aarden wal gebouwd. Voor de Herculesvliegtuigen
wordt een aparte proefdraaifaciliteit gebouwd.
Daarvoor maakt een Amerikaans ontwerpbureau
momenteel het ontwerp. Wanneer de bouw van deze
hal zal beginnen is nog niet bekend. Het
schoonvegen van de start-/landingsbaan,
voorafgaand aan de opening van de baan, wordt
alleen nog gedaan als dit echt nodig is. Als dit niet
het geval is, wordt de baan overdag geveegd.
Hiermee wordt grondgebonden geluid in de vroege
ochtend verminderd.
Een innovatieve luchthaven en omgeving Een
onderdeel van het Aldersadvies en het

Opzet Uitvoeringstafel Eindhoven Airport
De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport is medio 2016
aan de slag gegaan. Het is een
samenwerkingsverband van het rijk, de provincie,
gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en
Eindhoven Airport dat werkt aan de uitvoering van
het kabinetsbesluit. De heer Pieter van Geel is de
onafhankelijk voorzitter. De Uitvoeringstafel bestaat
uit een Bestuurlijke Regiegroep en twee
werkgroepen, de werkgroep Monitoring van de
Uitvoering en de werkgroep Innovatie. Binnen deze
werkgroepen worden de afspraken uit het
kabinetsbesluit vertaald naar onderzoek en
uitvoering. De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport
rapporteert over de uitvoering van het
kabinetsbesluit aan het bevoegde gezag, de Minister
van Defensie en de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu. De opdracht loopt tot eind
2019.

Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob: 06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl
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Cliëntondersteuning Wmo

KBO-Brabant: informele
cliëntondersteuning onmisbaar bij
Wmo-aanvraag
Twee jaar ervaring met Brabants Wmo-beleid laat
zien dat senioren betere Wmo-voorzieningen krijgen
door de inzet van vrijwillige cliëntondersteuners en
laagdrempelig juridisch advies. Onafhankelijke,
informele cliëntondersteuning is daarmee een
belangrijke pijler voor het Wmo-beleid, zo stelt KBOBrabant in een brief aan staatssecretaris Van Rijn.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 (Wmo) heeft iedereen recht op ‘onafhankelijke
cliëntondersteuning’ bij het keukentafelgesprek. In
dat gesprek bespreken gemeente en burger welke
zorg en/of ondersteuning nodig is/zijn. Vervolgens
geeft de gemeente een beschikking af waarin het
recht op zorg of ondersteuning wordt vastgelegd.
Geen eenvoudig traject. Vooral voor senioren die
niet gewend zijn met ambtenaren te spreken of te
onderhandelen over hun rechten, blijkt het lastig.
Daarom is ondersteuning daarbij erg belangrijk.
Uit onderzoek blijkt dat cliëntondersteuning nog lang
niet in alle gemeenten goed geregeld is. De Tweede
Kamer maakt zich daar zorgen om en
staatssecretaris Van Rijn deelt die mening. Hij heeft
op korte termijn een brief over het onderwerp
toegezegd.
Cliëntondersteuning van KBO-Brabant uniek
Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant, roept
Van Rijn op om daarbij gebruik te maken van de
ervaring met 150 vrijwillige cliëntondersteuners in
Brabant. Schrover: “Dankzij een breed netwerk van
vrijwilligers, en met hulp van laagdrempelige
juridische ondersteuning, werden in al zeker een

derde van de Brabantse gemeenten, voor meer dan
150 cliënten, betere afspraken met de gemeente
gemaakt. Afspraken die hen in staat stellen om
langer thuis te blijven wonen en de regie over hun
eigen leven te houden”.
Voorbeeld mantelzorg
Eén voorbeeld: de uitspraak dat mantelzorg niet
afgedwongen kan worden. Cliëntondersteuners in de
gemeente Etten-Leur en onze procesondersteuner
Bert van ’t Laar, een oud-rechter die zijn juridische
expertise als vrijwilliger van KBO-Brabant inzet,
stonden een oudere inwoner van die gemeente bij
die huishoudelijke hulp kreeg van haar (uitwonende)
dochter. Die hulp, waarvoor dochter voorheen altijd
werd betaald, mag door de gemeente niet als gratis
mantelzorg worden afgedwongen. Dit resultaat, met
landelijke impact, was niet bereikt zonder de inzet
van de vrijwillige cliënt- en procesondersteuners van
KBO-Brabant. Zoals Schrover het verwoordt: “Het is
voor veel mensen – en zeker voor kwetsbare,
hoogbejaarde zorgvragers – mentaal erg zwaar om
tegen de gemeente in te gaan. Deze groep laat
geschillen daarom meestal niet tot bij de rechter
komen. Met als gevolg dat de overheid in veel
gevallen het onterechte beleid kan voortzetten.
Betaalde, formele organisaties voor
cliëntondersteuning kunnen nooit hetzelfde niveau
van onafhankelijkheid garanderen”.
Pas op voor formalisering
Maatwerk is de kern van de Wmo. Informele
cliëntondersteuning (vrijwillige hulp voor en door
hulpvragers zelf) is een belangrijke pijler om dat
voor elkaar te krijgen. KBO-Brabant wijst de
staatssecretaris erop dat ondersteuning van de
cliëntondersteuning niet moet uitmonden in verdere
formalisering van de dienstverlening. Er moet ruimte
blijven voor vrijwilligers. Zij brengen:
- meer onafhankelijkheid;
- betere juridische mogelijkheden;
- meer tijd en meer kennis van de doelgroep;
- meer keuzemogelijkheden voor hulpvragers.
Kortom, de combinatie van goed opgeleide
vrijwilligers, echte onafhankelijkheid en
laagdrempelige juridische expertise zoals nu
geregeld in Brabant, zou brede navolging moeten
krijgen elders in het land.
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Urgenten-problematiek
Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Gemeente Veldhoven en de
Raadsfracties
Als DorpsVereniging Oerle willen wij onze zorgen en
ons ongenoegen uitspreken omtrent de gang van
zaken vanuit de Gemeente Veldhoven rond het
vraagstuk van opvang van statushouders/urgenten
in Oerle. Tevens willen wij verzoeken om de vanuit
een ander gremium geuite bezwaren van de Oerlese
bevolking serieus te nemen.
Wij hebben als DorpsVereniging Oerle altijd een
neutraal standpunt ingenomen ten aanzien van de
opvang van statushouders/urgenten in Oerle, dus
wij zijn niet vóór noch tegen. Dit blijft zo. Ook
hebben wij gesteld dat mochten er statushouders/
urgenten komen dat wij hen dan, net zoals alle
nieuwe inwoners van Oerle, zullen verwelkomen en
hen helpen bij het integreren in de Oerlese
gemeenschap.
Wel hebben wij uiteraard een verplichting en
verantwoordelijkheid naar onze achterban. Een van
de aspecten daarvan is dat wij transparant zijn in de
informatieverspreiding. In deze hebben we
meegewerkt aan de voorlichting door de Gemeente
en boden we tijdens onze vergadering een podium
om de plannen uiteen te zetten. Dit naast het
overleg dat met de projectverantwoordelijke werd
gevoerd.
Oorspronkelijk lag de focus duidelijk op
statushouders daar waar er nu over een veel grotere
spreiding van urgenten wordt gesproken: via
advertenties; via direct aanbieden voor
vergunninghouders en via ’n urgentiecommissie; en
jongeren. De consistentie in de
informatieverschaffing laat dus duidelijk te wensen
over. Zo ook de keuze van de locatie die verschoven
is.
Zoals inmiddels bekend is bij de Gemeente, zijn er
veel bewoners uit Oerle die hun zorgen geuit
hebben. Zij hebben daartoe o.a. een protesthandtekening geplaatst. In totaal blijken er
118 ouders van leerlingen van de basisschool en
327 inwoners/betrokkenen te zijn die deze petities
ondertekend hebben, welke bij de Gemeente zijn

ingeleverd. Ook heeft de lokale horeca haar
standpunt en bezwaren aan de Gemeente
doorgestuurd. Deze handtekeningenacties waren
overigens geen initiatief van DorpsVereniging Oerle
maar kwam voort uit een groep verontruste
buurtbewoners. Wij hebben echter wel begrip voor
hun zorgen en houden uiteraard contact hierover
met onze dorpsbewoners zodat we weten wat er zich
afspeelt.
Wij ontvangen nu echter signalen dat de Gemeente
in de veronderstelling is dat in Oerle alles in orde is
omdat wij als DorpsVereniging Oerle met de opvang
van statushouders/urgenten ingestemd zouden
hebben. Dit is geenszins het geval want wij hebben
altijd een neutraal standpunt over de opvang van
statushouders/urgenten ingenomen (niet tegen,
maar ook niet voor). Hieraan is dan ook geen enkele
juridische status te onttrekken. Lopende het traject
zijn de spelregels klaarblijkelijk aangepast. Mogelijk
in verband met voortschrijdend inzicht dat nimmer
met de DorpsVereniging Oerle werd besproken. Pas
tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 15-02-2017
werd helder dat er sprake is van een geheel andere
insteek dan tot dusver werd verondersteld/
gecommuniceerd.
Middels deze brief:

• Willen wij bevestigen dat wij een neutrale positie

hebben ten opzichte van de opvang van
statushouders/urgenten. Deze neutrale opstelling
lijkt nu dus een juridisch aspect te gaan worden.
Wij hebben hierdoor sterk het gevoel er ingeluisd
te zijn. Wij willen nl. als DorpsVereniging Oerle
niet de legitimatie voor de Gemeente zijn om alles
maar te laten doorgaan. Wij zijn hierover als
DorpsVereniging Oerle dan ook zeer ontstemd.
• Ook willen wij bevestigen dat wij begrip hebben
voor de bezorgdheid van de actiegroep(en). Wij
willen de Gemeente dan ook verzoeken om de
handtekeningen-acties en bezwaren die zijn geuit
serieus te nemen. 445 handtekeningen kunnen
niet zomaar worden genegeerd. Oerle staat
bekend om haar participatie, realistisch denken,
standvastigheid en onze principes van
rechtvaardigheid. Dit zullen we na blijven streven.
• Tot slot willen we duidelijk maken dat het dus
helemaal niet goed gaat in het totale proces en de
informatieverschaffing door het College van B&W,
de bezorgdheid onder de bevolking is enorm groot.
Graag vernemen we op zo kort mogelijke termijn
(voor 1-4-2017) de reactie van uw College en
Raadsfracties hieromtrent. We vragen een duidelijke
bevestiging dat onze (tot dusver) neutrale opstelling
niet misbruikt gaat worden en dat de
handtekeningenacties en bezwaren serieus worden
genomen.
DorpsVereniging Oerle
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Hallo allemaal,

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Dyem Feijen, Tim Goosens, Collin van den Heuvel,
Mandy Kelders, Elke Nijlunsing, Senna van Nunen,
Mathijs Renders, Lola Sandkuijl.

Voorstellen kinderredactie
Hoi!
Ik ben Mathijs Renders en zit
in groep 7. Mijn hobby’s zijn
gitaar spelen, skiën, bakken,
koken en duiken.
Ik heb een zus: Britt en ook 2
honden, 1 kat, schildpadden
en vissen. Ik ga graag op
vakantie, naar de zon en de
sneeuw.
Ik vind het erg leuk om in de
Kinderredactie te zitten.
Groetjes Mathijs.

Mijn naam is Dyem Feijen.
Ik ben 12 jaar en leerling
van St. Baptistschool,
groep 8.
Mijn hobby’s: knutselen,
hockey, muziek luisteren
en naar het veldje langs
school gaan samen met
vrienden.
Ik heb een hond en die
heet Mylo.
Doeg, Dyem.
Hallo!
Ik ben Elke Nijlunsing. Ik
ben 9 jaar en ik zit op
atletiek.
Ik vind het heel leuk dat ik
gekozen ben voor de
Kinderredactie.
En hoop leuke artikelen te
schrijven. Ik heb dit altijd
willen doen en het lijkt mij
ook héél leuk.
Verder lijkt het mij ook heel leuk om te interviewen
want ik wil graag weten wat mensen te zeggen
hebben. Ik moet zelf wel een onderwerp bedenken.
Dit was mijn stukje,

Hallo,
ik ben Senna van Nunen en ik ben 9 jaar oud.
Sinds de zomer van
2016 woon ik in de
nieuwe wijk (De
Bogaerdhoeve) in
Oerle-Zuid samen met
mijn ouders, twee
broers en twee katten.
Ik vond het wel
spannend want ik was
nog nooit verhuisd. Ik
ging van de stad
(Eindhoven) naar het
rustige Oerle.
Langzaam leerde ik
meer mensen kennen
op mijn nieuwe Basisschool St.Jan Baptist en ben ik
begonnen met tennissen bij TV De Korrel. Naast
tennis doe ik ook nog aan turnen bij Voorwaarts.
Ik vind het fijn om hier te wonen omdat er veel
ruimte is en er nog niet zoveel drukke wegen zijn.
Ook de weilanden met de paarden vind ik mooi. Je
kunt hier lekker fietsen en wandelen. Ik hoop dat
onze tuin de komende zomer klaar is zodat ik hier
ook lekker kan spelen.
Ik heb het prima naar mijn zin hier in Oerle!
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groetjes Elke.
Hallo!
Ik ben Collin van den
Heuvel. Ik hou van
buitenspelen, fietsen door
het bos en hutten bouwen.
En ik vind het ook leuk dat
ik bij de Koers van Oers zit!
Groetjes Collin.

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Hoi lezers van de Koers van Oers,

Hoi allemaal,

Ik ga hier dingen over mijzelf vertellen zodat jullie
mij een beetje leren kennen.
Mijn naam is Lola Sandkuijl. Ik ben 10 jaar oud en
zit in groep 7. Ik woon op Stepke 9.

Ik ben Mandy Kelders en ik woon in Oerle met mijn
vader, moeder en zus.

Ik heb een oudere zus die heet Loïs, met twee
puntjes op de i. Ik heb een hele leuke hond en die
hond heet Teuntje. Het ras is Cavalier King Charles.
Nou mijn hobby’s zijn turnen bij Voorwaarts en
scouting bij Were Di.
En over turnen gesproken je kunt bij de Plus
supermarkt in Veldhoven kaartjes verzamelen en mij
krijgen en ook heel veel andere kinderen die op
turnen zitten; ongeveer 750 mensen.

Ik heb ook nog een
hond en een kat. Ik
voetbal bij RKVVO in
een meidenteam.
Dat is het heel leuk.
Ik doe ook graag
tekenen en ik vind het
ook leuk om af te
spreken met mij
vriendinnen.

Ik doe graag in mijn vrije tijd spelen of lekker op
mijn Ipad of ik ga iets gezelligs doen met mijn
moeder en mijn vader; naar de bossen gaan en zo.
Wat is nou typisch Lola? Nou, ik heb wel een
woordje en dat is bekant dat is een Brabants woord
dat is een ander woord voor bijna. Ik denk dat dat
wel typisch Lola is en ik ben gezellig druk en geen
meisje-meisje maar eerder jongensachtig van
kleding en ben best grappig.

Groetjes,

Waar zal ik nou van houden? Nou ik hou van mijn
familie, vrienden/vriendinnen, vies worden met
scouting vind ik ook leuk, eigenlijk ik hou van heel
veel dingen. Wat vind ik niet leuk? Ik vind pesten
niet leuk, hard vallen niet leuk ik vind toetsen leren
ook niet leuk.

Ik ben Tim Goossens en ben 9 jaar oud. Ik woon in
Oerle op de Welle.

Waarom heb ik voor de Koers voor Kids gekozen?
Dat heb ik gedaan omdat het mij wel leuk leek om
weer iets anders nieuws te proberen. De dingen die
mij leuk lijken zijn met andere kinderen omgaan en
veel nieuwe dingen leren (om niet veel te vergeten
want we hebben een perskaart en als je die vergeet
en je gaat naar een fabriek bijv. een posterfabriek,
en je hebt die perskaart niet dan mag je niet naar
binnen). Wij lunchen op een donderdag in de maand
en een keer op dinsdagavond vergaderen in de
maand.

Voor de Koers voor
Kids zou ik graag de
Kids-fotograaf willen
zijn om met de Kidsreporters mee te gaan
en zo het verhaal van
mooie foto's te
voorzien.

Mandy

Hoi,

Mijn hobby's zijn Minecraften en fietsen op mijn
mountainbike. Sporten doe ik ook, namelijk judo en
turnen.

Groetjes Tim.

Wij gaan bij de KvK leuke dingen doen en als je dat
wilt weten hoe wij dat doen dan moet je goed op de
Koers van Oers letten! Dan krijg je alle dingen die
wij doen mee!
Ik heb er heel veel
zin in,
groetjes Lola
Sandkuijl
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Heropening Zoo Veldhoven
Beste Koers lezers,
Op Zondag 5 Maart ben ik
naar de (her)opening van
Zoo Veldhoven geweest.

Nu hebben ze ongeveer 300 roofvogels maar deze
kunnen ze nog niet allemaal laten zien door gebrek
aan kooien.
Dit hoopt Angelo volgend jaar opgelost te hebben
door meer verblijven te creëren.
Andere dieren in het park zijn onder andere een
hoog drachtige ezel, Alpaca’s, Lama’s, Zebra’s, en
Ringstaartaapjes, en nog veel meer.

Daar heb ik
de nieuwe eigenaar Angelo de
Volder geïnterviewd.
Hij is 26 jaar en hij komt uit
België.
Toen hij 12 jaar was waren
roofvogels zijn hobby, hij had er
150.
Zijn droom was dat hij de baas van
een park zou zijn en was al bekend met het
vogelpark in Oerle.
Toen dit te koop was zag hij zijn droom uitkomen en
pakte deze kans.
Het is heel leuk, maar hard werken om het park te
runnen en te onderhouden.

Angelo zijn lievelingsdier kon hij niet goed kiezen ,
maar als hij toch moet kiezen is dat een Bengaalse
Oehoe. Dit is een roofvogel van de uilensoort .
Hij heeft zelf een Oehoe met de naam Saika. Deze
heeft hij vanaf 4 weken oud zelf grootgebracht,
hierdoor heeft hij een goede band met deze vogel.
Voor de komende jaren zou Angelo veel willen
vernieuwen en veranderen waaronder nieuwe
verblijven voor uilen en roofvogels.
Ook zou hij graag een Zwarte Teddy beer in zijn
park willen hebben en nog meer andere dieren.
Dit probeert hij binnen een jaar te bereiken.
Ook is Angelo bezig met een loopparcours door de
bomen op 4 meter hoogte door het park heen.
Een reuze kooi met waterval en vijver met daarin
opvang voor gehandicapte roofvogels uit Spanje,
staat op zijn verlanglijstje.

Het was druk op de Openingsdag.
Er worden nog altijd
zieke of gezonde
papegaaien
opgevangen. Dit was
de functie van het
eerste park, toen
heette het nog het
papegaaiencentrum.

Tot slot laat Angelo weten dat er met Pasen een
Paasei raap activiteit is op Zondag en Maandag,
hiervoor moet je je wel opgeven.
Ik vond het een leuk park en denk dat het in de
toekomst nog leuker gaat worden.
Groetjes Tim Goossens
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Ik en mijn beugel
Omdat ik zelf al een tijdje
een beugel heb, wil ik jullie
hierover iets vertellen.
Er zijn heel veel kinderen die
een beugel hebben of krijgen,
vaak al op de basisschool. Een
beugel is een ding wat aan je tanden en kiezen trekt
zodat deze na een lange tijd recht komen te staan.
Ook kan een beugel de stand van je kaken
veranderen en daar vertel ik straks ook nog iets
meer over.
Wanneer moet je een beugel?
Je moet een beugel als:
• Je tanden scheef groeien, want dan kun je last
krijgen met kauwen
• Als je tanden te ver uit elkaar staan want dan
kan er veel eten tussen je tanden gaan zitten
waardoor je tandvlees gaat ontsteken
• Als je voortanden niet recht boven elkaar staan
dan moet je kaak op een andere plek gezet
worden. Anders kun je er niet goed mee kauwen
of ga je er van slissen.

controleert dan hoe ik de beugel draag en of de
beugel anders ingesteld moet worden.
Soorten beugels
Er zijn vijf soorten beugels en dat zijn: de
buitenboordbeugel, de activator, de plaatbeugel, de
vaste beugel en de retentiebeugel.
Welke beugels heb ik gehad en welke heb ik
nu?
Ik heb de blokbeugel gehad eerst, en toen de
buitenboord en nu de plaatjesbeugel (vaste beugel)
boven en onder.
De vaste beugel heb ik nu dus. Op elke kies en tand
wordt er dan een stukje ijzer gelijmd. Dit stukje ijzer
wordt ook wel het slotje genoemd maar heet
eigenlijk een bracket. Door de slotjes heen wordt
dan een ijzerdraadje getrokken. Ook komen er
kleine elastiekjes aan deze slotjes te zitten Deze
trekken je gebit netjes langs het ijzerdraadje. Als je
dan steeds terugkomt bij de orthodontist dan
verplaatst hij het elastiekje of hij trekt het
ijzerdraadje wat strakker. Als dan na lange tijd alles
op zijn plek zit dan krijg je de laatste beugel en deze
heet de retentiebeugel.
Het dragen van een beugel
duurt ongeveer twee tot
drie jaar en het is belangrijk
dat je goed poetst als je
een beugel hebt want
tussen al die ijzertjes kan
veel vuil blijven zitten. Er
zijn voor beugels ook
speciale borsteltjes zodat je
ook goed tussen de slotjes
en de ijzerdraadjes door
kunt poetsen.

Ik kreeg een beugel in groep 6 omdat ik een
overbeet heb en ik sliste en al mijn kiezen waren
gewisseld. Ik vond het eerst wel cool, maar toen ik
er een kreeg vond ik het wel spannend.
Bij mij deed het wat pijn maar bij iedereen is het
verschillend. Ik moest er gewoon aan wennen in het
begin.
De orthodontist
Als je dan een beugel moet dan moet je een
afspraak maken bij een orthodontist. Dat is een
soort beugeltandarts. Dit is een moeilijk beroep
want je moet eerst voor tandarts leren en daarna
moet je nog vier jaar leren om orthodontist te
kunnen worden.
Als je voor het eerst bij de orthodontist komt dan
wordt er eerst een röntgenfoto van je tanden en
kiezen gemaakt. Een röntgenfoto is een foto van de
binnenkant van je mond waar je ook de wortels van
je tanden en kiezen kunt zien. Daarna wordt er een
afdruk van je gebit gemaakt. Dat doen ze met spul
wat op kauwgom lijkt. Dat doe je in je mond en dat
wordt dan hard zodat ze precies een zelfde gebit
hebben als dat van jezelf.
Met deze afdruk gaat de orthodontist dan een
beugel maken die hij dan later weer op je tanden en
kiezen vast gaat maken. Dit is wel makkelijk want
anders zou je wel een paar uur bij de orthodontist in
de stoel moeten liggen met je mond open. Op deze
afdruk wordt dus de beugel precies op maat
gemaakt en kunnen ze ook zien welke soort beugel
je moet gaan dragen.

De eerste dagen is het een vreemd gevoel om een
beugel in te hebben maar na een tijdje wen je er wel
aan. Soms kan het dat het weer een rot gevoel geeft
als de orthodontist de beugel weer bijgesteld heeft,
maar ook hier voel je na een tijdje niks meer van.
Het is niet mogelijk om met een beugel in je mond
alles te eten. Bijvoorbeeld drop en kauwgom zullen
niet makkelijk zijn om tussen je slotjes uit te
peuteren en ook draadjesvlees blijft ertussen
hangen.
Ik heb de beugel nu een jaar en ik moet de beugel
nog twee en een half jaar denken ze.
Op de foto zie je mij met mijn beugel.
Groetjes van
Lola Sandkuijl

Ik ga altijd naar Orthodontist Brouns in Waalre 1x
per maand moet ik op controle afspraak. Hij
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Duiken bij TODI
Duiken bij TODI in
Beringen (België)
Omdat ik deze zomer mijn
PADI open-water
duikbrevet heb gehaald en
dan moet je elk half jaar een keer een duik
maken, zijn we op woensdag 15 februari naar
TODI gegaan. TODI is een indoor duikcentrum
in België.
TODI is het eerste indoor
snorkel- en duikcentrum in
Europa waar bezoekers
kunnen genieten van de
wondere onderwaterwereld,
tussen kleurrijke tropische
zoetwatervissen en
levensechte
decorelementen. Het is een
gigantisch duikbassin
gebouwd van een oude koolmijn van 10 meter diep
en 36 meter doorsnee, met meer dan 6.200.000
liter water en een temperatuur van 23 graden.

Op 29 oktober
2016 was de
opening van
het
duikcentrum.
Wat kan je er
allemaal nog
doen?
Je kunt er ook
nog andere
dingen doen zoals:
met een zeemeerminstaart zwemmen, er is een
restaurant, je kan er ook snorkelen en vrij-duiken en
ook nog je brevet halen.
Onder water zitten niet alleen maar vissen, maar er
is ook een onderwaterbar en auto’s waar je in kunt
gaan zitten.
Het was super leuk om te doen.
We gaan gauw weer een keertje terug!!
Wil je er meer over weten kun je op de site kijken
dat is www.todi.be.

Ze zijn in april 2014 begonnen met het ontwerpen
van het gebouw en de bouw is gestart in oktober
2015. Op 16 juli 2016 is begonnen met het vullen
van het bassin en in september zijn de eerste vissen
erin gezet.

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)
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Groetjes, Mathijs.

Winkels in Oerle

Brand in de Kromstraat!

Ik zou het fijn vinden dat
Oerle een winkel zou
hebben. Daarom heb ik
buurtonderzoek gedaan in
Oud-Oerle en Nieuw-Oerle.
Hiervoor hebben aan een paar
mensen gevraagd over hoe het zou zijn als er een
winkel in Oerle was. Want er zijn namelijk nu geen
winkels in Oerle. De meerderheid vond het een goed
idee. De mensen willen het liefst een supermarkt.

Wij gaan jullie iets vertellen over de brand bij
de Shoeby-winkel in de Kromstraat. Daarvoor
zijn we zijn met de mensen die er boven
wonen, en de brand ontdekt hebben, gaan
praten.
De Shoeby is op 8 februari
om kwart over acht ‘s
avonds afgebrand. De
brand is ontstaan door een
kortsluiting in een lamp die
op de arm van de paspop
gericht stond.
Het blussen duurde wel een
half uur. Er is heel veel
schade in de winkel
aangericht. Bijna alles was zwart, wat nog gered kon
worden, wordt nog verkocht.

Verder vindt iemand het ook leuk dat er een
wijnwinkel of een bakker kwam. Die was er vroeger
wel en had heerlijke appelflappen. Het is niet erg als
ze er een beetje meer voor moeten betalen. Het is
toch dichter bij en je hoeft niet meer met de auto of
met de fiets.
Ik vind het best handig, en het is veiliger voor de
kinderen.
Het mag een gewone winkel zijn, net als de Plus,
Jumbo of Albert Heijn. En die heeft dan alles wat je
nodig hebt. Ook een parkeerterrein erbij zou erg fijn
zijn dan kunnen ook mensen van buiten Oerle hun
boodschappen doen.
En ik wil graag de mensen die ik heb geïnterviewd
bedanken.

Boven de
winkel zijn
appartementen
waar mensen
wonen.
15 mensen
moesten
worden
geëvacueerd deze mensen moesten die avond in een hotel of bij
vrienden logeren. Van deze 15 mensen konden er,
toen de brand eenmaal geblust was, 3 niet terug
naar hun woning.
Er is niemand
gewond geraakt.
Gelukkig komt de
Shoeby wel terug!
Groetjes,
Dyem en Mandy

Elke Rianne
Nijlunsing
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Sanquin– de bloedbank
Dit stukje gaat over Sanquin
of de bloedbank. Ik heb
hiervoor gekozen omdat ik
het erg interessant en
belangrijk vind. Mijn vader is
bloeddonor en ik ben ook wel
eens mee geweest wanneer
er bij hem bloed werd afgenomen.
Sanquin
In Nederland is er maar één organisatie die zorgt
voor de bloedvoorziening. Deze organisatie heet
Stichting Sanquin Bloedvoorziening, in het kort
Sanquin (je spreekt het uit als Sankwien).
Een van de dingen die Sanquin doet is het inzamelen
van bloed. Dat gebeurt bij de bloedbank.
Bij een bloedbank wordt het bloed van gezonde
mensen (die noem je bloeddonor) afgenomen. Het
afnemen van bloed gebeurt op een groot aantal
vaste plekken (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen). Maar
ze hebben ook een mobiele afnamelokatie. Dit is een
hele grote vrachtwagen die kan uitschuiven.

later voor het eerst echt bloed geven.
In Nederland zijn ongeveer 400.000 bloeddonoren.
Dat zijn gezonde mannen en vrouwen die vrijwillig
een aantal keer per jaar een halve liter bloed geven.
Ze krijgen hiervoor dus niet betaald.

Buisjes met bloed
Mobiele afnamelokatie
Logo
Het logo van Sanquin is een
pelikaan. Ze hebben voor een pelikaan gekozen
vanwege een oud en eigenlijk beetje gek verhaal.
Volgens dat verhaal was er een pelikaan die haar
eigen borst open pikte om haar hongerige kuikens te
voeden met haar eigen bloed. Door het bloed
hebben de kuikens
het overleefd. Dat is
ook precies het idee
van de bloedbank.
Door het bloed van
andere mensen
kunnen zieke mensen
beter worden of zelfs
blijven leven.
Logo Sanquin
Bloeddonor
Als je bloed geeft, ben je dus een bloeddonor.
Iemand die bloeddonor wil worden moet aan een
paar voorwaarden voldoen. Je kunt je aanmelden als
je tussen de 18 en 65 jaar bent, je gezond voelt en
minstens 50 kilo weegt.
Als je bloeddonor bent, krijg je een paar keer per
jaar een oproep om bloed te komen geven. De
eerste keer onderzoekt een dokter of het voor de
bloeddonor veilig is om bloed te geven. Hij neemt
ook 4 buisjes bloed af. Die worden in het
laboratorium onderzocht. Ze kijken welke
bloedgroep de bloeddonor heeft en of zijn bloed
veilig en gezond is om aan de patiënt te geven. Als
alles goed is mag de bloeddonor een paar weken
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Bloedafname
Wanneer een bloeddonor een oproep krijgt om bloed
te geven moet hij naar de afnamelokatie komen.
Iedere keer weer wordt de gezondheid van de donor
gecontroleerd. De donor moet zoals eerder gezegd,
minstens 50 kilo wegen, er wordt gekeken naar het
ijzergehalte in het bloed (door een vingerprikje), de
bloeddruk wordt gemeten en er moet een lijst met
vragen ingevuld worden over de gezondheid. Het
belangrijkste is dat er alleen veilig en gezond bloed
aan zieke mensen gegeven wordt. Het controleren
van de gezondheid van de donor is een van de
manieren om ervoor te zorgen dat het bloed dat
Sanquin afneemt veilig is.
De donor ligt heel gemakkelijk in een luie stoel en
krijgt een prikje in de binnenkant van de arm. In de
arm komt een naaldje met een slangetje. Door het
slangetje loopt het bloed naar een plastic zak. In die
zak zit een speciaal middel dat ervoor zorgt dat het
bloed niet gaat klonteren. De donor geeft een halve
liter bloed en dat duurt ongeveer 12 minuten. Na
het bloed geven krijgt de donor nog iets lekkers te
drinken en te eten. Daarna mag hij naar huis.
Een gezonde donor kan dit bloed gemakkelijk
missen want na een dag is het bloedplasma weer
aangevuld en na een paar weken zijn alle rode
bloedcellen weer terug. Een volwassen mens heeft
5 tot 6 liter bloed. Iedere dag maakt je lichaam wel
400 miljard (!!) nieuwe bloedcellen aan. Een donor
kan die halve liter dus gemakkelijk missen, want het
is maar 10% van al het bloed.

Mannen mogen maximaal vijf
keer per jaar bloed geven en
vrouwen drie keer. Hoe vaak
iemand precies wordt
opgeroepen, is afhankelijk van
de bloedgroep.
Wat gebeurt er met het
bloed als het afgenomen is?
Het bloed krijgt een barcode op
de bloedzak, zodat Sanquin
altijd weet
van welke
donor het
bloed
afkomt.

Zwerfvuilactie Oerle
Hallo allemaal,
Ik ga iets vertellen over
zwerfvuil in Oerle.

Bloedafname

Het bloed wordt eerst in het
laboratorium onderzocht op 5
bloed overdraagbare
infectieziektes. Dat zijn ziektes
die je via bloed van een ander
kunt krijgen.
Het bloed wordt gesplitst in
Bloedzakken met 3 onderdelen. Daarvoor heeft
een barcode
Sanquin een
scheidingsapparaat. Het scheidingsapparaat werkt
als een centrifuge. Hierdoor ontstaan er drie lagen in
het bloed:
1. Bovenin zit het bloedplasma
2. De tussenlaag noemen ze de buffycoat. Hierin
zitten bloedplaatjes en witte bloedcellen.
3. De rode bloedcellen zitten onderin. Omdat de rode
bloedcellen het zwaarst zijn zakken ze naar de
bodem.
De rode bloedcellen worden eruit gehaald, deze
kunnen in de koelkast ruim een maand bewaard
blijven. Ook wordt het bloedplasma eruit gehaald,
ingevroren en bij 25 graden onder nul is het nog 2
jaar goed. De bloedplaatjes voor de bloedstolling
worden er ook uit gehaald, die zijn maar 5 dagen
houdbaar.
Meer weten
Wil je meer weten over Sanquin, de bloedbank of
bloed? Kijk dan op de website van Sanquin
www.sanquin.nl. Daar kun je heel veel informatie
vinden.

Ook in Oerle hebben we helaas
last van zwerfafval. Daarom
wordt er ieder jaar een werfvuilactie georganiseerd.
Hoe meer mensen en kinderen meedoen, hoe
schoner het word voor het milieu. En dan kunnen de
dieren ook niet zo snel dood gaan.
Alle kinderen van
basisschool St. Jan Baptist
doen mee en het zou leuk
zijn als jullie ook mee lopen
of mee doen. Je kan jezelf
aanmelden bij
dorpsvereniging@oerle.info.
We beginnen om 10.30 uur
en stoppen om 12.00 uur
en het is op vrijdag 17
maart. Om 12.00 uur
komen we bij elkaar op het
grasveld naast de
basisschool met alle
vuilniszakken. Daar gaan
we van alle vuilniszakken een grote afvalberg
maken. Alle kinderen mogen van te voren raden hoe
hoog de afvalberg wordt voor een leuke prijs. Je
hoopt natuurlijk dat jouw (klein)kind(eren) win(t)
(nen)!
Wij hopen dat iedereen mee doet want: Zo blijft
Oerle schoon!!
Dat was mijn
verhaal over
zwerfvuil in Oerle.
Groetjes, Collin

Groetjes, Senna
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2017
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Maart
16

KBO: Samen uit eten: 17.30u:
Eetcafé de Kers
17
Zwerfvuilactie voor het hele dorp
17
TCO: Informatieavond braderie
17
Ophalen groene kliko + PMD-zak
22
VKS: Streekpannekoeken bakken bij
De Bollen Oirschot
24
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
24
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
24
Bosbenderkids
24 t/m 26 BIO: Jeugdkamp
25
Rijvereniging St. Jan: oud ijzer ophalen
25
Ophalen oud papier
26
Lenteconcert van Beau4: 19:00u
St. Jan de Doper kerk
31
Ophalen groene kliko + PMD-zak

Juni
2

Bosbenderkids

5

2e Pinksterdag: Basisschool vrije dag

7
11

VKS: Fietsen
OMTT: Oerse Motortoertocht

14

fietstocht KVB:VKS

15
16
16 + 17

KBO: Samen uit eten:
17.30u: Oude Garage
Bosbenderkids
Boergondisch Oers

21

VKS: Fietsen

26
28
30

KVB: Teaparty
VKS: Fietsen
Bosbenderkids

April
2
7
7
9
10

Juli
4
4
7
8+9
14

10
10
11
12
14
15
17
19
21
21
22
21 + 22
22 t/m
7 mei
28
Mei
2
8
10
18
19
20
25 t/m 28
27
29
31

TCO: Braderie
Bosbenderkids
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Garagesale Cobbeek
KVB: Frans Kapteijns v
natuurmonumenten vertelt over de
Campina Boxtel
DVO: Jaarvergadering
BIO: Jaarvergadering
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Route 66
VKS: paasstukjes maken
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 10.00u
Basisschool St. Jan Baptist: vrije dag
VKS: volksdans instuif de Enck Oirschot
Bosbenderkids
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Tonpratersavond: Lachen vur ‘t goei doel
Basisschool St. Jan Baptist: Meivakantie
Ophalen groene kliko + PMD-zak

SWOVE: Dementiecafé de Berkt
KVB: Moederdagviering
VKS: Petra creatief decoratie hobby
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn
Bosbenderkids
TCO: Verrassingsactiviteit
Basisschool St. Jan Baptist:
Hemelvaartvakantie
Ophalen oud papier
KVB: Wandeling Vlasroot/Dommeldal
VKS: Afsluitingsavond

De volgende kopijdatum is

27 maart 2017
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15 juli t/m
27 aug.

SWOVE: Dementiecafé de Berkt
VKS: Fietsen + eten bij Pius X
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
TCO: Tieners-4-Tieners
Basisschool St. Jan Baptist:
Calamiteitendag
Basisschool St. Jan Baptist:
Zomervakantie

Augustus
18+19+20
19 t/m 25

TCO: Bivak
Vakantieprogramma Oerle

September
2
4
5
6
6
9
11
27
30
Oktober
9
11
25

TCO: Afsluitingsavond
VKS: Volksdansen
SWOVE: Dementiecafé de Berkt
KVB: Lange fietstocht
VKS: Openingsavond
Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 10.00u
KVB: KVB: Ledenavond
VKS: Kienen
Jubileumviering Koers van Oers:
voor alle Oerlenaren
KVB: Henk Griffoen vertelt over
wandelingen naar Santiago di
Compostella
VKS: Moederdagviering
VKS: Kaarten en rummikuppen

November
15
VKS:KVB-avond
27
KVB: Sinterklaasavond
29
VKS: Sinterklaasavond
December
11
13
18
20

KVB:
VKS:
KVB:
VKS:

Kerstdoe-avond
Kerstviering
Kerstviering
Kerststukjes maken

Foto impressie Carnaval 2017

