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Oproep Handwerkcafé

Vraag en aanbod

Nieuw in Oerle het “Handwerkcafe”
Heb je ook zin om een avondje creatief bezig te
zijn? We starten donderdag 8 februari om 19.30 uur
en het duurt tot 21.30 uur.
Hierna is het om de week.
Meld je aan via onze mailadressen, of als je nog
vragen hebt, stel ze gerust.
De locatie is Gasterij het “Dorpsgenot”.
Wilmaflesch@onsbrabantnet.nl
Marlieskox@hotmail.com
bep@sandersoerle.nl

Elke Oerlenaar kan van de rubriek gebruik maken. Hij is
bedoeld om op niet-commerciële basis een oproep te doen.
De redactie behoudt zich wel het recht voor om (zonder
opgaaf van redenen) het stukje niet te plaatsen

Opvang gezocht (gastouder)
Per Maart zijn we op
zoek naar opvang in
Oerle of omgeving.
Voor onze twee kindjes
(jongetje 2 jaar en
meisje 1 jaar), 1 dag in
de week en de andere
week twee dagen. De
tijden kunnen wisselen van: 08.00-16.00 uur of van
13.00-17.00 uur
Mvg Lisette van Dorenmalen
lvandorenmalen@hotmail.com

Te koop aangeboden - Bureau
Het bureau is verstelbaar in hoogte.
140 cm breed en 80 cm diep. Verder nog een los
ladekastje met 3 laden, dat is ook 80 diep en 43 cm
breed.
Voor meer
informatie:
 06-29077449
Mvg J. SneldersTimmermans

U wilt niet meteen een hovenier maar u zou
het fijn vinden als er iemand met verstand
van zaken met u meedenkt over een
tuinontwerp, een tuinrenovatie of het
aanpassen van de beplanting?
Kijk op de website; www.leaseuntjens.nl
en mail, of bel  06 01912511
voor een afspraak.
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Valentijnsactie BIO

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

(Advertentie)
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De parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 20 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 21 januari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 27 januari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 28 januari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Vrijdag 2 februari:
Maria Lichtmis
19.00 uur: Eucharistieviering (CK-dameskoor)
Zaterdag 3 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 4 februari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 10 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 11 februari:
Carnaval
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Woensdag 14 februari: Aswoensdag
19.00 uur: Eucharistieviering met askruisje
(cantor + organist)
Zaterdag 17 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 18 februari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Tarieven misintenties
Met ingang van 1 januari kost een misintentie
€ 11,- per intentie.
Opgeven van een misintentie kan bij de sacristie in
de Christus Koningkerk na afloop van de viering of
via de brievenbus van de pastorie aan de
Kapelstraat-Zuid 18, 5503 CW.
Bij het aanvragen graag de datum en tijd, de naam
van de overledene en, aanvrager + tel.nr. invullen,
opdat -indien nodig- nog altijd contact met u
opgenomen kan worden

Parochieberichten:
Overleden:
† Frans Loots, 79 jaar
Pastoraal team:
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA
040—282 70 68 fas@christuskoning.nl
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
040 – 205 13 50 paterjozef@christuskoning.nl
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.
Noodnummer=Melding van bediening of
overlijden:
06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de
afzender met telefoonnummer
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van
de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat
Zuid 18, 5503 CW. € 11,- per intentie.
2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31
3) na de viering in de sacristie van de Christus
Koningkerk
Website: http://www.christuskoning.nl
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In Memoriam Frans Loots
Op 10 december overleed Frans na een periode van
vele ziekenhuisopnames.
Hij was gekend als een echt
verenigingsmens, actief voor de
korfbalclub BIO, maar ook bezig
voor historisch Oerle in de Koers en
met zijn fototentoonstellingen
tijdens de dahlia-tentoonstelling
van Groen & Keurig ieder jaar in
september. Men deed niet gauw
tevergeefs een beroep op hem.
Zo ook pastoor Vekemans niet, die 40 jaar geleden
bij hem kwam met het verzoek om een
jongerenkoor op te richten. Na het kinderkoor de
“St. Jannekes” was er geen zangmogelijkheid voor
de middelbare schooljeugd. Hij richtte toen een
eigen jongerenkoor “The Unity” op, dat trouw iedere
vrijdagavond in d’ Ouw School repeteerde. Het koor
had vooral een Engelstalig repertoire wat heel
toepasselijk was voor de jeugd in de zeventiger
jaren. Frans leidde het koor met veel plezier en
zonder extravagante poespas. The Unity straalde dat
enthousiasme ook uit elke 4e zaterdagavond van de
maand. Na afloop ontvingen zij vaak een
welverdiend applaus. De Severinusbewoners keken
uit naar The Unity.
Het koor had een eigen muziekcommissie die de
vieringen samenstelde en met de pastoor overlegde.
Jarenlang verliep dat heel soepel, maar nadien
waren niet alle voorgangers even gelukkig met de
teksten. Dat was jammer. Toen de laatste toetsenist
naar het buitenland vertrok had Frans met zijn koor
het lef om à capella te gaan zingen en ook dat klonk

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.

goed.
De sluiting van de St. Jan de Doperkerk in juni 2016
én de overstap naar de Christus Koningkerk zag hij
met The Unity niet zitten. Daarom heeft hij voor het
laatst zijn Unity met Oudjaar 2015 gedirigeerd. Na
afloop werd er bij pater Malaka in de pastorie nog
gezellig het oude jaar uitgeluid. Aan een mooie
periode van 38 jaar kwam toen een einde en ook
aan de inzet van zo’n vrijwilliger! Frans namens de
Oerse parochiegemeenschap: “bedankt!”

December
De afgelopen maand was de kerk weer optimaal in
gebruik en alle activiteiten werden erg goed
bezocht.
Op vrijdag 15 december was de gezamenlijke
kerstviering van St. Nieuwe Levenskracht,
Zonnebloem en K.B.O. met Pater Jozef.
Op zondag 17 december was het kerstconcert van
de Alexanderband en het was heerlijk om het
enthousiasme te zien maar ook fantastisch om te
beluisteren.
Op zaterdag 23 december viel het gezamenlijke
kerstconcert van harmonie Cecilia en het koor
Chant’ Oers in zeer goede aarde bij de toehoorders.
Voor herhaling vatbaar, wat klinkt ’t mooi in de
kerk!
Tot slot op zondag 24 december de nachtmis met als
voorganger pastoor Frank As voor een bomvolle
kerk. Veel bekende maar ook onbekende gezichten
kwamen voor de kerst weer in de kerk bijeen.
Alexa
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Megafitcamp bij RKVVO
Tim van Herk en Kim Gudden, eigenaren van
Fitcampveldhoven, verzorgen op zaterdag
20 januari een megafitcamp op het terrein van
voetbalvereniging RKVVO. Iedereen kan hier
het nieuwe jaar sportief inluiden en meteen
een goed doel steunen!

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
Elke deelnemer betaalt vijf euro. Daarvoor krijgen
ze de training, een lotje voor een loterij, een
herstelshake na afloop en desgewenst een
voedingsadvies.
Een deel van de opbrengst gaat naar het goede
doel: de Stichting Vergeten Kind. Deze zet zich sinds
2009 in voor de ruim 100.000 kwetsbare kinderen
en jongeren die opgroeien in gezinnen met
meervoudige problematiek.

Kim Gudden en Tim van Herk
Fitcampveldhoven bestaat sinds eind 2016. Veel
mensen hebben op zaterdagmorgen op het veld
naast de basisschool wel eens een groep zien
sporten onder leiding van Tim. Op 24 juni gaf onze
dorpsgenoot daar het eerste megafitcamp. “Toen
waren er zestig deelnemers. We willen het nu groots
aanpakken en streven op 20 januari naar honderd
deelnemers.”
De sportieve uitdaging houdt Fitcampveldhoven in
samenwerking met Herbalife. Het evenement vindt
plaats op het kunstgrasveld van RKVVO en duurt
van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf 9.45 uur kunnen de
deelnemers zich registreren. “Om 10.00 uur starten
we met een warming up. Dan volgt er een
krachttraining die ik verzorg, gevolgd door een
cardiotraining die door Kim gegeven wordt. We
sluiten af met een eindspel”, legt Tim uit.

De stichting is gekoppeld aan Herbalife die op
20 januari met een unieke retro-camper naar Oerle
komt van waaruit de muziek tijdens de training
wordt verzorgd. Naast Tim en Kim zijn er die dag
minstens zeven coaches aanwezig die helpen waar
dat nodig is. “De training staat in het teken van
plezier maken”, besluit Tim.
Enkele tientallen sportievelingen hebben zich al
aangemeld.
Wie mee wil doen kan dit aangeven op
www.fitcampveldhoven.nl.
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 36, nr. 1, jan. 2003
De vos van koning Vlok
Koning Vlok heette de sneeuwkoning.
Zijn gezicht leek op een sneeuwvlok en
hij had tanden van ijs. Hij woonde in
een paleis, dat gebouwd was van
ijsblokken en er dwarrelden altijd sneeuwvlokjes
omheen.
Koning Vlok wandelde dikwijls over de
sneeuwvelden. Witstaart, een
vos, was dan bij hem. Die vos
was heel slim en kon
bovendien praten.
Op een keer stond de koning
voor de hoge sneeuwberg,
waarop de Winterheks
woonde.
“Weet je wat ik ga doen,
Witstaart?” lachte hij.
“Ik ga deze berg beklimmen”
“O nee,” riep de vos
verschrikt. “U weet, dat dat
verboden is. Die berg behoort
aan de Winterheks en daar
mag niemand van haar opkomen.“
“Ik doe het toch”, sprak de koning. “En jij gaat mee,
Witstaart.” De vos schudde zijn kop en dacht: “O, o,
wat is mijn koning dom.” Maar ja, de koning was
zijn baas, dus liep de vos achter de koning aan de
berg op.
Het ging moeilijk. Er waren zoveel kronkelweggetjes
en de sneeuw was zo blinkend wit, dat hun ogen er
pijn van deden. Toch hielden ze vol. Voorwaarts ging
het. Steeds hoger en hoger. Na een uur waren ze
eindelijk boven.

De koning was blij en riep: “Kijk nou toch eens
Witstaart! Ik kan van hier mijn hele Sneeuwland
zien. Vind je het niet mooi en ben je niet blij, dat je
mee bent gegaan?”

De vos keek rond en weet je wat zijn slimme oogjes
toen zagen? Hij zag, dat de sneeuwberg veranderde
in een spiegelgladde ijsberg.
Dat had de Winterheks gedaan. Ze stond ineens
voor hen en lachte boos: “Ha! Ha! Nu heb ik jullie
gevangen. Ik zal zorgen, dat jullie nooit meer van
deze berg af kunnen komen.”
Meteen verdween ze.
“Wat nu?” vroeg de koning angstig en keek langs de
berg naar beneden. Oei, oei, wat zag die er glad en
griezelig uit! De koning werd bang. Maar de slimme
vos wist raad. Hij rolde de koning in de sneeuw, die
nog op de plek lag, waar ze stonden. Net zolang, tot
de koning een grote, dikke sneeuwbal was
geworden. Toen liet hij die sneeuwbal van de gladde
berg afrollen. Dat ging heerlijk en de koning deed
zich geen pijn. Toen hij veilig beneden was
aangeland, begon Witstaart zichzelf in de sneeuw te
rollen. Net zolang, tot ook hij een sneeuwbal was
geworden. En toen: holderdebolder, rolde hij de
berg af en plofte naast de koning neer. Ze schudden
al de sneeuw van zich af en begonnen te lachen.
“Het is maar goed, dat jij bij me was,”sprak de
koning blij tegen zijn vos. “Jij weet overal raad op.”
De Vos knikte en zei; “U moet nooit weer op die
berg gaan, want de Winterheks is een boze vrouw.”
De koning beloofde dat en hij heeft het niet weer
gedaan.
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Matthäus Passion

Voor veel mensen is het bezoek aan
de MATTHÄUS PASSION geen jaarlijks
terugkerende traditie. Misschien
omdat het een wel heel lange 'zit' is of
omdat u nog geen kennis heeft
gemaakt met klassieke muziek en dan
in het bijzonder met de Matthäus
Passion.
Als U toch eens de stap wilt zetten en kennis zou
willen maken met het lijdensverhaal van Jezus door
Johann Sebastian Bach dan is er op maandag 26
maart 2018 het zogenaamde Hoogtepuntenconcert
in de Sint-Martinuskerk in Luyksgestel. Koor en
orkest nemen alle koorwerken door voordat de
grote, integrale uitvoering in de Sint-Petrusbasiliek
in Oirschot plaatsvindt (op 28 maart).
Een verkorte versie dus van de Matthäus Passion:
het lijdensverhaal zoals Matthäus dat opgeschreven
heeft. Bach heeft dat verhaal in 1728 op muziek
gezet .
Kempenkoor zal samen met orkest Concerto
Barocco, sopraan Rianne Wilbers en tenor Peter Vos
alle grote koorwerken doornemen. Tijdens het
concert zal nadere uitleg worden gegeven door de
solisten. Dirigent Cees Wouters en concertmeester

Voorafgaand aan de uitvoering zal van 19.00 uur 19.30 uur een korte inleiding gegeven worden over
het werk en de achtergrond door Theo Mellema, oud
-voorzitter van Kempenkoor. Daarna is er
gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
De uitvoering begint om 20.00 uur en duurt tot
ongeveer 21.50 uur. We stellen voor om
gezamenlijk met auto's naar Luijksgestel te rijden.
De Stichting Matthäus Passion Oirschot/De Kempen
heeft voor KBO Veldhoven een aantrekkelijke
kortingsregeling. U betaalt geen € 13,50 per kaart,
maar € 11,00.
Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren in de
groene brievenbus naast de ingang van de
Willibrorduskerk, Blaarthemseweg 13 of via het
mailadres miekevanlisdonk@hotmail.com. Betaling
voor de KBO leden via banknummer NL20RABO0153
65 92 38 t.n.v. KBO afdeling Veldhoven-Zeelst onder
vermelding van Matthäus Passion 2018.
Na betaling ontvangt u de verdere informatie.

Norbert Kunst zullen iets vertellen over de barok en
de speciale instrumenten.

Aanmeldingsformulier Matthäus Passion (verkorte versie) op maandag 26 maart 2018 in de Sint-Martinuskerk
in Luyksgestel.
voornaam........................

achternaam ...............................................

voornaam........................

achternaam ...............................................

telefoon: .........................
e mailadres (eventueel) ...............................................................................
KBO lidmaatschapsnummer(s): ............................/ .....................................
Aanmelden via deze strook vóór 10 februari 2018 in de brievenbus van de Willibrorduskerk,
Blaarthemseweg 13;
per e mail: miekevanlisdonk@hotmail.com of penningmeester@kbo-zeelst.nl;
of via telefoon 040-2539663 (Mieke van Lisdonk) 0f 040 2537843 (Hans van Hak).
Rijdt met eigen auto ja / nee; kan passagiers meenemen ja / nee;
maakt gebruik van rolstoel ja / nee
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Overpeinzingen

We schrijven 2018. Het zal even wennen zijn om de
7 in een 8 te laten veranderen. Tja, ook in het
verleden had ik de eerste tijd steeds moeite om aan
een nieuw jaartal gewoon te raken. En wellicht ben
ik daarmee niet de enige. Maar ach na verloop van
tijd zijn we aan die 8 weer
net zo gewoon als aan de
7 die achter ons ligt.
Bij het zien van het jaartal
2018, bedenk ik mij dat
het nu al 18 jaar geleden is dat ik mijn eerste
overpeinzing voor de Koers schreef. Ik weet zelfs
nog dat die overpeinzing ging over het opruimen
van de kerstboom, die toen in ons oude huis te
pronk had gestaan. Een boom nog met lekker
ouderwetse glazen ballen, die juist bij het opruimen
van de spullen het nodige ongemak gaven, omdat
die ballen nu eenmaal de gewoonte hadden om te
breken wanneer dat niet uitkwam! Nu heb ik al jaren
geen glazen kerstboomballen meer en zelfs geen
kerstboom. Er is immers veel veranderd sinds die
tijd. Zelfs het huis waarin ik woonde, is al bijna 17
jaar niet meer mijn thuis. Wat gaat die tijd toch
snel!

Ik heb intussen ook al gelezen en gezien dat er
onder de jeugd van Oers best schrijverstalent zit en
daarom lijkt het mij nu de juiste tijd om het stokje
door te geven aan de jongeren uit Oers.
Ik bedank hierbij alle mensen die mijn schrijverij
gelezen hebben en wens allen veel plezierige, mooie
en wellicht ook leerzame verhalen van nieuwe
schrijvers in de Koers van Oers. En die nieuwe
schrijvers wens ik natuurlijk heel veel succes en
vooral veel plezier met de schrijverij.
Alle mensen uit Oers wens ik bovendien een heel
mooi en als het even kan gezond en voorspoedig
2018 en wellicht ontmoeten we elkaar nog wel hier
of daar.
Thea.

Dit alles overdenkend, neem ik het besluit om deze
overpeinzing tot mijn laatste overpeinzing voor de
Koers te maken. 18 jaar is al behoorlijk lang en dus
vind ik dat het tijd wordt voor anderen om op te
staan. Tijd voor andere verhalen en belevenissen,
die misschien ook dichterbij liggen bij de mensen
van het huidige Oerle. Jaja … want ook Oers is
groter geworden en heel wat mensen uit dat
gegroeide Oers zullen nauwelijks weten wie of wat ik
ben. Niet dat dàt nu belangrijk is, maar bekende
mensen in de Koers lijkt mij toch best aantrekkelijk
voor de lezers.

Thea, bedankt!
Overpeinzingen. Maar liefst achttien jaar was het
een vaste rubriek in dit blad. De schrijfster van
deze column is Thea Hogewoning. Jarenlang
maakte zij ons deelgenoot van het wel en wee van
haar en haar omgeving. Ook nadat zij van het
Hoogeind in Oerle verhuisde naar een hoge woning
vlakbij het CityCentrum bleef zij maandelijks de
pen pakken. Ongetwijfeld had zij een vaste schare
lezers die ze maandelijks wist te boeien met haar
stukjes. Vaak een lach, maar ook wel eens een
traan kwamen voorbij. 'Onze' trouwe columnist
heeft nu te kennen gegeven te gaan stoppen. De
Koers is haar zeer dankbaar voor haar maandelijkse
bijdrage. Bedankt Thea, en het ga je goed!
9

Veldhovenvoorelkaar

Wat is Veldhovenvoorelkaar?
Veldhovenvoorelkaar (onderdeel van Cordaad
Welzijn) is de Veldhovense verzamelnaam voor:
•
Praktische ondersteuning
•
Taalondersteuning
•
Vrijwilligersbureau
Bij Veldhovenvoorelkaar kun je binnen lopen voor
vragen, ons bellen of via onze website meer
informatie vinden.
Wat biedt de Praktische ondersteuning?
Je kunt gebruik maken van de volgende diensten
•
Kleine klussen
•
Klein tuinonderhoud
•
Hulp bij de boodschappen
•
Computerhulp
•
Vervoer
•
Maatje
Wat biedt Taalondersteuning?
Veldhovenvoorelkaar biedt ondersteuning aan
mensen die anderstalig zijn en hun Nederlandse taal
willen verbeteren.
Hieronder valt
•
Taalmaatje
•
Taalcafé voor anderstaligen
•
Leesclub NT2
Wat biedt het Vrijwilligersbureau?
Bij het Vrijwilligersbureau kun je terecht voor
•
Bemiddeling naar vrijwilligerswerk
•
Informatie en advies
•
Promotie van vrijwilligerswerk
•
Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
•
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Wil je meer informatie, wil je gebruik maken van
een van onze diensten of je aanmelden als
vrijwilliger, neem dan contact op met
Veldhovenvoorelkaar. Bezoek ook onze website én
volg ons op Facebook, Twitter en Instagram!
Ben jij nog op zoek naar vrijwilligers?
Is jouw vrijwilligersorganisatie op zoek naar
vrijwilligers? Plaats dan een vacature op onze
website. Hierdoor krijgen de Veldhovenaren een
totaaloverzicht van alle mogelijkheden die er zijn.
Daarnaast kan het Vrijwilligersbureau jouw vacature
meenemen in de intakegesprekken. Wekelijks
worden er in de media vacatures geplaatst.
Mocht je vragen hebben over het plaatsen van een
vacature of graag een keer een afspraak maken
voor meer uitleg of ondersteuning, neem dan
contact met ons op!
Coördinatoren Veldhovenvoorelkaar
Marjon Middel - van de Laar
Tel: +31 (0)650916619
E-mail: marjonmiddel@cordaadwelzijn.nl
Imke Gijsen
Tel: +31 (0)624137011
E-mail: imkegijsen@cordaadwelzijn.nl
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Na 12,5 jaar Get Bannered..
Get Bannered bestaat 12,5 jaar en
wordt: Vormgenoten
Get Bannered bestaat 12,5 jaar. Aan de wieg van
het bedrijf staan twee Oerlenaren:

Binnen de organisatie worden medewerkers gezien
als een genootschap dat letterlijk vormgeeft aan de
wensen van klanten. De missie van deze
Vormgenoten is het bereiken van doelen van klanten
met visuele concepten die raken.
Dirk Vorstenbosch

en

Daan Slaats.

Sinds 1 januari is de nieuwe naam van het bedrijf:

Get Bannered ontstond 12,5 jaar geleden als een
bannerbedrijf. De twee oprichters leren elkaar
kennen als Daan het grafisch ontwerp verzorgt voor
het evenementenbureau dat Dirk met twee anderen
heeft. Ruim een jaar later verhuist het bedrijf naar
een bedrijfspand in Valkenswaard. In 2008 volgt een
verhuizing naar het Park Forum. Hiermee wordt de
stap gezet van 75 gedeelde vierkante meters naar
een pand van 310 m2. In die tijd heeft het bedrijf
één parttime medewerker in dienst. Gaandeweg
breidt het bedrijf de werkzaamheden steeds verder
uit en groeit het personeelsaantal. Get Bannered
verzorgt niet alleen signing en print, maar ook
visuele concepten voor exposities en events,
interieur en merkbeleving. Reden om te kiezen voor
een nieuwe naam, nu de huidige naam de lading
niet meer dekt. Productiefaciliteiten, een showroom
en ontwerpstudio zijn allemaal in eigen huis.

Landelijk en regionaal
Vormgenoten is zowel landelijk als regionaal actief.
Tot haar klanten behoren onder meer Center Parcs,
PSV, McDonald’s, VDL, Radio 538, Philips, Eindhoven
Airport, Heuvel Eindhoven (Heuvelgalerie), Hertog
Jan en Dommelsch, en de Veldhovense sportscholen
Artisport en I-move. Ook maakt het bedrijf onder
het label Boloo.nl sanitaire ruimtes aantrekkelijker
met visuals. Door een eigen ontwikkeling toe te
passen wordt er niet alleen visuele beleving
toegevoegd, maar worden de ruimtes ook
hygiënischer en gemakkelijker schoon te maken
(hufterproof) zonder ingrijpende verbouwing.
Op dit moment wordt het bedrijf uitgebreid met zo’n
100 m2 kantoorruimte en een experience room van
nog eens zo’n 100 m2. Er zijn inmiddels vijftien
mensen in dienst.
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Crypto Oers, puzzel 48

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.

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

oplossing van Crypto 47 was:
AmBrosius
FOssa
PateR Jozef
Van HeuGten
Wijk van de Maand
VoltAge
ZonNepark
ElingS

Familienaam: Borgmans
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans, Mieke van
Campen, Jo ten Have, Bets Hospel, Kees Hulshorst,
Corné Kelders, Maria de Kort, Janus van Lieshout,
Gerry van der Mierden, Henriette Segers en
Annie Stemerdink- Heijnen

1
2
3
4
5
6
7
8
1 KOM al 10 jaar bij de Vaaggrond en consorten
(5,2,5)
2 Hamtspreuk maakt anders deel uit van de
kinderredactie (5,5)
3 Komt Harrie uit Oost- West- en Middel? (3,5)
4 Voorzetsel met naaldboom om af te vallen vormt
een bouwplan (3,6)
5 RSZK en KBO gaan niet alleen actief bezig zijn
vanaf 8 januari (5,7)
6 Hardrijdende schutter is lid van Sint Hubertus (5)
7 Deze tikhof begint op 7 maart bij Sint Jan Baptist
(8)
8 Bakt BIO deze harten dit jaar 1 week te vroeg?
(15)
Succes!
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Oersmakelijk

Heeft u politieke vragen?
Het recept is deze keer van Kirstie Rietman.

Zoete aardappelsalade met geitenkaas

www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl

Ingrediënten (voor 4 personen)

 2-3 grote zoete aardappelen ( oranje van binnen )
 100 gram geitenkaas
 handje vol bosui
 8-10 kleine zoete tomaatjes, gewassen en dun
gesneden

 4-5 el balsamico azijn
 2-3 tl dadelstroop ( mag ook honing of
agavesiroop zijn )
 zout en peper
 olijfolie

Bereidingswijze
1. verwarm de oven voor op 220 graden
2. schil en snijd de zoete aardappelen in lange
stukken
3. leg de parten op een ovenplaat bedekt met
bakpapier en smeer in met een beetje olijfolie

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen

4. Schuif de aardappelen voor 20-25 min in de oven
5. zorg dat de aardappelen gaar zijn, niet te zacht,
laat afkoelen tot kamertemperatuur
6. leg de afgekoelde /geroosterde aardappelen op
een serveerbord
7. voeg de tomaatstukjes en verkruimelde
geitenkaas en bosui toe
8. doe de balsamico en dadelstroop in een pan en
breng aan de kook voor ong 5 min
9. giet vervolgens de dressing over de aardappels,
tomaat en geitenkaas
GENIET !
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een
heel lekker en gezond gerecht is. Ik maak dit
regelmatig als er mensen bij ons komen eten
en de reacties zijn altijd positief. De meeste
mensen hebben als goed voornemen voor
2018 om gezonder te eten (tenminste ik ).
Dat moet met dit recept zeker lukken.
Ik wil de pollepel doorgeven aan Elsje Rijken.
Zij is een van onze nieuwste bewoners op de
Welle en ik ben benieuwd wat voor een recept
zij met iedereen wil delen.

* 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
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Nieuwe inwoners

Ik woon nog bij mijn ouders thuis. Ik ben aan het
leren mijn eigen was te doen. Dat gaat eigenlijk al
best goed. Dat kan ik straks zelf. Ons huis is nog
niet klaar. Er gebeurt veel. Ik bewaar alles en plak
het in een plakboek.
—=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=—
Ik ben Mike van Kuijk
en ik ben 28 jaar oud.
Ik heb een
tweelingbroer Kevin.

‘Wij komen dit jaar in Oerle wonen’
Wooninitiatieven Thuis in Oers en WISH
(woonInitiatief Samen Happy) zijn twee
verenigingen met als doel het realiseren, in
stand houden en beheren van een kleinschalige
woonvoorziening voor jong volwassenen met
een verstandelijke beperking, die aangewezen
zijn op 24-uurs begeleiding.
In 2017 is gestart met de bouw van twee
groepswoningen achter het voormalige KIgebouw voor elk 7 bewoners met ieder een
eigen appartement en een gezamenlijke woonen eetkamer voor het samenleven in huiselijke
sfeer. Medio 2018 worden de appartementen
opgeleverd en krijgen de bewoners de sleutel
van hun nieuwe woning.
Onderstaand twee toekomstige bewoners die
zich in de Koers van Oers graag willen
voorstellen aan de Oerlenaren.
Hallo,
mijn naam is Mijke van
de Molengraft en ik ben
27 jaar.
Ik kijk graag samen tv.
Elke dag naar GTST en
ook naar
talentenjachten. The
Voice of Holland en
Dance, dance, dance zijn
geweldig.
Mijn lievelingsrecept is
nasi. Dat kan ik zelf
maken en vaak vindt
iedereen het lekker. Het
is gezellig om samen te eten. Meestal doen we
hierna een spelletje.
Ik werk 4 dagen in de week. Op maandag en
donderdag werk ik op de basisschool in Oerle. Daar
help ik de juffen. Ik kan woordjes flitsen met de
oudere kinderen en knutselwerkjes doen met de
kleuters en punten slijpen. Op dinsdag en vrijdag
werk ik op de PWA-school. Daar maak ik schoon, zet
thee en koffie. Dat vind ik ook leuk.
Op woensdag ben ik vrij. Dan ga ik naar muziekles
en Zumba. Op zaterdag tennis ik in Eindhoven. Ik
vind het fijn om buiten te zijn. Ik hou van veel
muziek, Marco Borsato, Adèle. Die liedjes raken mij.
Ik probeer ze altijd op de piano te spelen. Dat kan ik
goed. Zo kan ik mijn gevoel erin kwijt.
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Mijn lievelingsprogramma's op tv
zijn The Voice,
wegmisbruikers en
100% NL televisie.
Mijn lievelingseten is
friet met een
mexicano.
Mike doet volop dagbesteding. Op maandag en
dinsdag bij de Passaat in Eindhoven.
Woensdagmorgen en donderdag bij de Makro. Hier
gaat Mike naar toe en wordt begeleid door
Severinus. Op vrijdag gaat Mike naar de Pimpernel
in Waalre, een particuliere zorgkwekerij.
Ook in zijn vrije tijd is Mike een druk baasje. Op
maandag rijdt hij paard bij De Stalvrienden, dinsdag
atletiek, woensdag fitness en op donderdagavond
bezoekt hij de Soos in de Struyckenstraat in
Eindhoven. In het weekend heeft Mike regelmatig
een wedstrijd. Soms spreekt hij af met vrienden of
heeft hij een feestje.
Hij houdt van de muziek van Frans Bauer, Guus
Meeuwis, Jan Smit en Hollandse muziek.
Mike kan heel goed met de iPad omgaan. Ook is hij
heel goed in het onthouden van afspraken en
verjaardagen.
Hij heeft zich al goed voorbereid op het zelfstandig
gaan wonen. Regelmatig spreken ze af met de
andere bewoners om elkaar te leren kennen. Mike is
bezig om spullen uit te zoeken voor zijn kamer.

75 jaar RKVVO

RKVVO viert 75 jaar bestaan

RKVVO bestaat dit voetbalseizoen 75-jaar. Op
3 december 1942 is de voetbalclub uit Oerle
opgericht. Uiteraard wil de club deze
bijzondere gebeurtenis niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Het hoogtepunt van het jubileum
wordt een spetterend feestweekend van 8 t/m
10 juni 2018. Parallel aan het weekend wordt
er een grootse loterij georganiseerd met als
absolute hoofdprijs een nieuwe auto.
Een aantal vrijwilligers is al ruim een jaar bezig om
van het jubileum iets leuks te maken waar nog lang
over nagepraat gaat worden bij RKVVO, in Oerle en
heel Veldhoven. Er wordt enthousiast gewerkt achter
de schermen aan een onvergetelijk
jubileumweekend.
RKVVO gaat dit heuglijke feit op twee
manieren vieren:
1. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor
jong en oud, waar sportiviteit en gezelligheid samen
moeten gaan. Het hoogtepunt van dit jubileum is
een spetterend feestweekend van 8 t/m 10 juni
2018 met o.a. een reünie, wedstrijd tegen FC
Rebellen (ex-betaald voetballers), biercantus,
diverse jeugdactiviteiten en een bedrijven-/
sponsoren toernooi. Met entertainment in een grote
feesttent belooft dit een waar spektakel te worden.

2. Naast het feestweekend is de jubileumloterij één
van de vele feestelijke activiteiten die er wordt
georganiseerd. Met ongekend enthousiasme is
gewerkt aan een nagenoeg professionele presentatie
van een loterij met een heel bijzonder prijzenpakket
bestaande uit een 50–tal prachtige prijzen. De
uiteindelijke winnaar van deze loterij mag zich de
trotse eigenaar noemen van een flitsende en nieuwe
Citroën C1 auto van Bos en Slegers. Met een
boodschappencheque ter waarde van € 2.600,00 bij
Plus van Reijen en een elektrische fiets van
Tweewielers De Uitkomst - Jan van der Meeren en
nog vele kwalitatief hoogwaardige andere prijzen is
het prijzenpakket zonder meer bijzonder
aantrekkelijk te noemen.
Vanaf deze maand gaan de loten in de verkoop bij
vrijwel ieder lid, in de kantine en via de website.
Tijdens een grande finale gaat de uiteindelijke
trekking plaatsvinden tijdens het jubileumweekend
op zondagavond 10 juni 2018 op het sportpark van
RKVVO.

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
15

Het interview

Nol Olislagers woont al zijn hele leven
in Oerle.
Het is heel goed mogelijk dat je hem daar wel
eens hebt zien lopen, iets wat hij nog
regelmatig doet. Een aantal jaren geleden,
werd hij bij de uitreiking van het boek Witte
Gij ’t al genoemd als de oudste mannelijke
Oerlenaar die op dat moment zijn hele leven in
Oerle woonde. Nu, een paar jaar later, woont
hij er nog steeds. Een mooie gelegenheid om
hem samen met zijn zoon Kees, die naast hem
woont, eens te interviewen en te vragen naar
hoe het met hem gaat en hoe hij al die jaren
hier heeft beleefd.
Door Jurre van der Velden
Nol Olislagers is met zijn bijna 94 jaar nog steeds
zelfstandig. Hij kookt nog iedere dag en laadt zelfs
eigenhandig de vaatwasser in en uit. Verder heeft
hij tot zijn 87de autogereden en wandelt hij nog
regelmatig een blokje om. Bij mooi weer soms zelfs
wel 7 tot 8 keer per dag. Toen hij enkele jaren
geleden aan beide heupen werd geopereerd, was het
maar even afwachten of hij hiervan volledig zou
herstellen. Toen een verpleegster, die bij één van de
operaties aanwezig was, hem laatst zijn rondje zag
wandelen, stapte ze van haar fiets en feliciteerde ze
hem met zijn goede herstel. Niet iedereen herstelt
namelijk even goed en snel van zulke operaties. Na
zijn eerste operatie mocht hij in het ziekenhuis wel
even een rondje op de gang lopen van de dokter.
Nol liep echter al op dezelfde dag helemaal naar de
andere kant van het ziekenhuis en terug. Na een
snelle revalidatie van anderhalve week in het
verpleeghuis, mocht hij dan ook alweer naar huis.

Met zijn 93 jaar
houdt Nol het
nieuws goed bij.
Iedere ochtend is
hij een uur bezig
met het van voor
tot achter lezen
van de krant,
meestal zonder
leesbril. Buiten dat
hij het nieuws
goed bijhoudt,
gaat hij nog altijd
stemmen tijdens
de verkiezingen.
Althans, dat doet
Kees namens
hem. TV kijken
doet hij ook nog af
en toe. Het liefst
kijkt hij hierbij
naar spel- en
quizprogramma’s. Eén tegen honderd is zijn
favoriete programma.
Tot afgelopen jaar at hij nog bonen en aardappels
uit eigen tuin. Ieder jaar vroor hij 180 zakjes bonen
in. Van één zakje bonen kon hij dan twee dagen
eten. Dit kwam erop neer dat hij dus 360 dagen per
jaar bonen uit eigen tuin at. Naast het verbouwen
van groenten, heeft Nol ook jaren varkens, vee en
paarden gehad op zijn boerderij. Het handelen in
paarden heeft hij tot ongeveer tien jaar geleden
volgehouden.
De afgelopen jaren is er volgens Nol veel veranderd
in Oerle. Er zijn vooral meer huizen en dus ook
inwoners bijgekomen. Vroeger waren er vooral grote
huishoudens. Het dorp zelf was echter nog klein en
was qua inwonertal niet groot. Het was niet veel
groter dan wat nu de Sint Janstraat, Zittardsestraat,
Nieuwe Kerkstraat, Oude Kerkstraat en de
Paleisstraat zijn. Er waren destijds wel wat winkels
in Oerle. Het hoekhuis op de Paleisstraat deed dienst
als slagerij en slachterswinkel. Tegenover de slager
had de familie Verhoeven een bakkerswinkel. Verder
zaten er ook verschillende kruidenierswinkels in het
dorp: één hiervan was de bakkers- en
kruidenierswinkel van de familie Leijten in het pand
waar later bakker Ras heeft gezeten.
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Op de Zittardsestraat waren een frietzaak, een
kapper en een naaiwinkeltje gevestigd en de familie
Peelen had een winkeltje in potten en pannen op de
Nieuwe Kerkstraat. Ten slotte waren er ook nog
enkele tankstations in Oerle te vinden. Al met al was
er sprake van een bloeiende middenstand in Oerle.
De vrouw van Nol was oorspronkelijk afkomstig uit
Sint Michielsgestel. Hij kreeg een tip door dat zich
daar nog wel een leuk meisje bevond. Hij is toen
over de zandweg naar Sint Michielsgestel gereden
en heeft haar zo ver weten te krijgen om zich met
hem in de boerderij aan de Toterfout te vestigen.
Toen Nol jong was, woonde de familie Olislagers
daar met maar liefst 12 personen. De familie
woonde eerst in een andere boerderij op dezelfde
plek. Deze boerderij brandde echter af nadat de
bliksem was ingeslagen. In tien minuten brandde de
boerderij, mede door het dak van stro, volledig af.
Gelukkig raakte er bij de brand niemand gewond. In
1928 kwam er vervolgens nieuwbouw op de plaats
van de afgebrande boerderij. Het huis dat er nu
staat en waar Nol nog steeds in woont, stamt dus uit
dat jaar.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel mensen uit
Nederland vertrokken naar onder meer Canada en
de Verenigde Staten. Nol heeft zelf nooit overwogen
om naar het buitenland te gaan. Zijn broer Hendrik
zocht het wel wat verder weg. Hij werd namelijk
bouwpastoor in Kameroen, waar hij meehielp om
ziekenhuizen, scholen en kerken te bouwen. Om de
paar jaar kwam hij dan terug naar Nederland om
geld in te zamelen, waarmee hij daarna weer
richting Kameroen vertrok om bijvoorbeeld een
ziekenhuis te bouwen. Behalve Hendrik, had Nol nog
één broer die broeder werd in het klooster en één
zus die daar Moeder Overste was. Vroeger werd er
door de Oerlese bevolking trouw iedere zondag naar
de kerk gegaan, ook door Nol. Dit heeft hij
volgehouden totdat hij zijn auto de deur uitdeed.
Al met al hoopt Nol het nog wel even vol te houden
op de Toterfout, iets dat hem al sinds zijn geboorte
aardig lukt. Kijk dan ook niet gek op, mocht je hem
één dezer dagen wandelend door Zandoerle
aantreffen. Beweging houdt de mens immers
gezond, daar is Nol Olislagers een uitstekend
voorbeeld van.

Alaaf in 2018!!

In dorpscentrum
“d’Ouw School” .
Zaterdag 10 febr. 13.30 uur opstellen

Oerse Familieoptocht .
Aansluitend bal en
prijsuitreiking
M.m.v.

“Dj Patrick”

Zondag 11 febr. vanaf 15:30 uur .

Koude neuzenbal .
M.m.v. “Dj Patrick “

Springkussen aanwezig en
leuke verrassing voor de kinderen
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Nieuwsoverzicht DVO

Allereerst willen we alle inwoners van Oerle
nog het allerbeste wensen voor 2018.
Met dit nieuwsoverzicht willen we u graag
informeren over de lopende zaken van
DorpsVereniging Oerle.
Vergadering voor Verenigingen
Op 6 november jl. vond de jaarlijkse vergadering
voor alle verenigingen plaats. Hierin werd onder
andere gesproken over het vrijwilligersaanbod.
TCO heeft bijvoorbeeld een tekort aan helpende
ouders. Zij werken nu bijvoorbeeld samen met het
Vakantieprogramma om de spooktocht te kunnen
organiseren. De privacyaspecten ten aanzien van
leden is ook aan bod gekomen.
Het Tiroler Winterfest komt dit jaar te vervallen,
evenals de uitreiking van de Rabobank
Verenigingsprijs. Deze is veranderd in de
Raboclubkascampagne waarmee iedere vereniging
geld kan verdienen als ze voldoende stemmen
krijgen. De verkiezing van Oerlenaar van het jaar
wordt gekoppeld aan de snerttocht.
Bijeenkomst Eindhoven Airport
Op 27 november jl. is er een bijeenkomst
georganiseerd over Eindhoven Airport waar mensen
uit Oerle en Wintelre aanwezig waren. De sprekers
waren: Joost Meijs (directeur Eindhoven Airport),
Klaas Kopinga (voorzitter van de BOW), Wim
Scheffers en Bernard Gerard (beiden van BVM2).
Kerst MEEMEKOAR:
Op zaterdag 16 december jl heeft de werkgroep van
Kerst Meemekoar weer een gezellig samenzijn
georganiseerd. Ondanks het slechte weer hebben
veel (nieuwe) Oerlenaren meegelopen met deze
sfeervolle wandeltocht.

Welkomstmap nieuwe bewoners:
Om de nieuwe bewoners welkom te heten en ze te
betrekken bij de dorpse aangelegenheden hebben
we een map samengesteld met gerichte informatie
over Oerle. We willen deze persoonlijk aan de
nieuwe bewoners overhandigen. Het zou fijn zijn als
mensen uit het dorp melden als er ergens nieuwe
mensen komen wonen.
Vergadering bijwonen:
Mocht u graag een vergadering willen bijwonen van
DorpsVereniging Oerle, dan kan dat. De
eerstvolgende openbare bestuursvergadering is
gepland op maandag 12 maart om 20.30 uur in
d'Ouw School. Als u deze vergadering wilt bijwonen,
verzoeken we u om vragen en of mededelingen
vooraf bij het secretariaat te melden, zodat het
bestuur zich kan voorbereiden en eventueel
antwoord kan geven. Dit kan via de email:
dorpsvereniging@oerle.info
Wilt u op de hoogte blijven van onze
werkzaamheden en bent u nog geen lid? Vul dan
alsnog het aanmeldformulier in dat u kunt printen
via www.oerle.info. Want: Samen Staan We Sterk!
Laten we er samen voor Oerle iets moois van
maken.
Met vriendelijke groet,
namens DorpsVereniging Oerle
Dré Jonkers (voorzitter)
VERKIEZINGSDEBAT
In verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, organiseert

op dinsdag 20 februari 2018 een
verkiezingsdebat met vertegenwoordigers van alle
politieke partijen in Veldhoven.
Op dit moment hebben we de volgende
bevestigingen voor deelname binnen:
 GBV: Mariënne van Dongen
 CDA: Marionne van Dongen
 PvdA: Jeroen Rooijakkers
 VVD: Daan de Kort
 Senioren Veldhoven: Jolanda van Hulst

 D66: Ingrid Hartlief
 VSA: Ab Hofman
Het is de bedoeling dat de genodigden reageren op
politieke speerpunten en stellingen. U kunt tijdens
deze avond ook zelf gericht vragen stellen en in
debat gaan.
Dus heeft u vragen aan de Veldhovense politici? Op
20 februari a.s. kunt u ze rechtstreeks benaderen!
Tiny Renders presenteert deze avond. De avond
begint om 19.30 uur (in d’Ouw School) en is voor
iedereen toegankelijk.
Wij hopen op een grote opkomst.
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Schoolnieuws

Nieuwe collega’s op Sint Jan Baptist
Hallo allemaal, Aangezien ik
nieuw ben hier op school zal ik
me even voorstellen. Mijn naam
is Anneke Sprengers. Ik ben 28
jaar en woon in Valkenswaard.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om te fitnessen, te wandelen,
en leuke dingen te doen met
mijn vriend en mijn vrienden.
Op maandag, dinsdag en
woensdagochtend ben ik
werkzaam bij een
kinderdagverblijf in Eindhoven.
Op donderdag en vrijdag heb ik verschillende
vervangingen gedaan bij veel verschillende scholen.
Nu sta ik in groep 1/2A en vervang ik juf Femke. Ik
heb heel veel zin om samen met juf Marielle bij de
kleuters te werken. Mocht u nog vragen hebben of
meer willen weten, kom gerust even langs.
Groetjes, Anneke Sprengers

Beste kinderen en ouders van
Bs St Jan Baptist, Ik wil me
graag aan jullie voorstellen. Ik
ben Paula Rijkers, 33 jaar en ik
woon samen met mijn vriend
Patrick in Veldhoven. In mijn
vrije tijd vind ik het heerlijk om
lekker in de bossen te
wandelen, creatief bezig te zijn,
een weekendje weg te gaan en
daarnaast regelmatig met familie en vrienden af te
spreken. Sinds vorige week ben ik aan het reintegreren op de St. Jan Baptist. Inmiddels is
bekend dat ik in groep 7/8 mag ondersteunen. Ik
heb er veel zin in om de kanjers van groep 7/8 beter
te leren kennen en te ondersteunen in de klas.
Groetjes juf Paula

Afscheid juf Danny
Volgende week is de laatste week dat juf Danny op
de Baptist werkt. Uiteraard zullen we haar enorm
gaan missen. We wensen haar het allerbeste en veel
plezier op haar nieuwe werkplek! Volgende week
neemt het team afscheid van juf Danny.

Juf Femke
Juf Femke (leerkracht gr 1/2a) is al eerder gestopt
met werken i.v.m. bekkeninstabiliteit. Ondertussen
is haar zwangerschapsverlof officieel ingegaan.
We wensen juf Femke succes met de laatste loodjes
en kijken uit naar het goede nieuws!

Hallo allemaal, Misschien dat de
meesten mij het afgelopen
schooljaar al hebben gezien op
de Baptist, maar ik zal me nog
even voorstellen. Ik ben Esther
Sleddens. Ik ben 47 jaar en
woon samen met mijn man en
kinderen op een boerderij in het
buitengebied van Bergeijk. Op
de dagen dat ik niet op de
Baptist ben, help ik mee op de
boerderij, ga ik het bos in met de hond, tennis ik en
vind ik het leuk om gezellige dingen doen met mijn
familie en vrienden. Al jaren heb ik op heel veel
verschillende scholen in de Kempen gewerkt als
vervangster. Het afgelopen schooljaar heb ik met
veel plezier in groep 5/6 van de Baptist vervangen.
En nu mag ik juf Danny opvolgen. Ik heb er enorm
veel zin in om samen met juf Dana en de kinderen
in groep 3 te werken. Het is fijn om weer terug op
de Baptist te zijn! Mocht u nog vragen hebben of
iets meer van me willen weten, loop gerust even
binnen.
Groetjes, Esther Sleddens

20

 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

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

First Lego League
Zaterdag 13 december hebben we een fantastische
dag beleefd op de regiofinale van de First Lego
League. De kinderen en de coaches van alle teams
hebben zich enorm ingezet om een zo goed mogelijk
resultaat neer te zetten. En dat is zeker gelukt! De
sfeer was positief. De teams moedigden elkaar aan
en ook veel ouders waren van de partij om te
supporteren. De kinderen hebben er, ieder op hun
eigen manier, veel van geleerd. Wij kunnen met z'n
allen terugkijken op een succesvolle FLL 2017. Alle
coaches nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!

Schoolraad
Om iedereen mee te nemen en te informeren over
de onderwerpen besproken in de schoolraad, een
kort impressiestukje. Op 22 november 2017
kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
 Website: op dit moment wordt de website van de
school geactualiseerd.
 Schooltijden: in januari 2018 wordt een nieuwe
peiling gehouden. Over een continurooster of
schooltijden behouden zoals het nu geregeld is.
 Informatiemarkt: inmiddels zijn onderwerpen
(output onderwerpen op geeltjes, tijdens
informatiemarkt) geclusterd. Er is ook al een start
gemaakt met enkele onderwerpen, met dank aan
de inbreng van ouders en niet te vergeten de
kinderen. Denk bijv. aan de Kerst workshops op
13 december. Terugkoppeling richting ouders vindt
nog plaats zodat helder is wat er met alle input is
gedaan.
 Kennismaking nieuwe ouders: goed om nu er
zoveel nieuwe leerlingen bijkomen een ‘op de
koffie’ moment voor ouders aan te bieden. Even
kort welkom heten en informeren. Ook een
afvaardiging van de schoolraad zal bij deze
momenten aanschuiven.
 Sponsoring: dit onderwerp is een vast
agendapunt. Het zou mooi zijn om prominente
bedrijven te benaderen en samen te bekijken wat
ze kunnen betekenen voor school en vooral de
leerlingen kunnen bieden. Dit is in gang gezet.

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

De volgende vergadering is op 9 januari 2018.
Groetjes, Schoolraad St. Jan Baptist
Leden schoolraad:
Dirk Goossens, Marc Schilleman, Judith de Hoog,
Henrik Snijders, Patricia Rooijackers, Werner Tornij,
Sanne Allach, Carla Gijbels, Bas Koolen en vanuit
het schoolteam: Maria Veenvliet, Karen van Lieshout
en Rita van der Lee.
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Rijbewijs verlengen

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor d.d.
22 januari, 5 februari en 19 februari terecht op het
spreekuur in Dorpshuis D'n Bond, Rapportstraat 29.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere
mogelijkheden in de regio.
Deze arts beschikt over brede ervaring in de
gezondheidszorg en de ouderengeneeskunde. U kunt
bij hem ook terecht voor een uitgebreide keuring,
een zgn. seniorenconsult, second opinion of een
check-up.
Voor senioren kost de keuring € 37,50 en voor
chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het
€ 53,50.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens
kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau
van RegelzorgRijbewijskeuringen: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Veel gemeenten verstrekken geen
keuringsformulieren (Eigen Verklaring met
Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het
CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar
bij Regelzorg en kost € 41,00.
De verwerking en beoordeling van de Eigen
Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste
4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van
het rijbewijs een afspraak te maken voor een
keuring.

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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Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  040-2535264
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Bedevaart naar Lourdes

Een plek waar hemel en aarde elkaar
raken
Onlangs verscheen het programma bedevaarten
2018 van het Huis voor de Pelgrim met bedevaarten
naar Lourdes, Assisi, Rome, Banneux, Israël,
Maastricht, Santiago, Suriname, Zuid-Italië. In
Lourdes, de grootste Maria bedevaartsplaats van
Europa, wordt de 160e verjaardag van de
verschijningen gevierd. Er zijn veel mogelijkheden
om in mei/ juni, september of oktober met de bus of
vliegtuig naar Lourdes op bedevaart te gaan. Wilt u
informatie over alle reizen en/ of een brochure
ontvangen dan kunt u contact opnemen met Het
Huis voor de Pelgrim 043 - 321 57 15.
6-daagse vliegreis naar Lourdes.
Een aantal
jaren
organiseerde
Jos van der
Heijden (al
vanaf 1977
vrijwilliger bij
de N.L.Z
bedevaarten)
samen met
pastoor
A. Verschure een 9- daagse bedevaart met de bus.
Afgelopen september voor de laatste keer. Bij
voldoende deelname wil Jos van 6 t/m 11 september
met een groep naar Lourdes gaan met het vliegtuig.
U kunt daar – geheel vrijblijvend – deelnemen aan
vieringen, processie, verdiepingsmomenten,
wandelingen door de stad en een uitstapje naar de
Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is uiteraard de
mis aan de Grot. Indrukwekkend zijn de grote
internationale plechtigheden met soms wel meer
dan 25.000 pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is
Lourdes een gezellig stadje met veel winkeltjes en
terrassen. U verblijft in een van de beste hotels.
Belangstellenden kunnen geheel vrijblijvend contact
opnemen met Jos van der Heijden: 06- 186 189 03
of even ’n mailtje sturen naar
vwkn.lourdes@gmail.com. Hij kan u ook informeren
over alle andere bedevaarten naar Lourdes. Na
aanmelding wordt u door hem bezocht, vooraf is er
nog een kennismakingsbijeenkomst met alle
deelnemers.
** bijdrage zorgverzekeraar CZ: Cliënten van CZ
met een medisch indicatie kunnen onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking komen voor een fikse
korting op de reissom.
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Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Op bezoek bij de Severinus

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Ties van den
Berk, Harrie Kelders, Bette Kemp, Thura Kemps,
Milo Peterson, Yannick Schilleman, Nienke Tholen,
Bente van de Waerden.

DanTDM
DanTDM is een youtuber uit
Engeland.
Een youtuber is iemand die
filmpjes maakt op YouTube.
DanTDM maakt filmpjes over
games. Hij heeft al 16 miljoen
abonnees en dat betekend dat
hij alle playbuttons heeft.
Een playbutton is iets wat je krijgt als je een groot
aantal abonnees hebt. 1 miljoen silver playbutton,
golden, dan diamant. Ik vindt DanTDM is kanaal
leuk omdat leer hoe ik mijn lieveling een paar
spelletjes speel. Hij speelt meestal minecraft.
DanTDM leert je dingen en is ook heel grappig.
DanTDM doet live videos over de hele wereld.
Hij verdien 16,5 miljoen euro per jaar veel eh. Hij is
een van de meest betaalde youtubers ter wereld.
Gemaakt door Milo

Op 14 december zijn Thura en ik naar
Severinus geweest. Bij Severinus wonen
mensen met een beperking. Daar wordt voor
de mensen gezorgd en ook daar is het ooit
nodig dat er haren geknipt moeten worden.
Thura en ik zijn daar eens gaan kijken en
spraken daar met Henny van der Waerden.
Al 14 jaar knipt zij daar de
mensen, niet alleen natuurlijk er is
zelfs een collega die er al 33 jaar
werkt. De mensen komen naar de
kapsalon maar als ze niet naar de
kapsalon kunnen komen dan gaan
de kapsters ook wel eens naar de
mensen thuis.
1 keer per jaar gaan de
kapsters op cursus. Dan
krijgen ze zelf weer les in
het knippen. De mensen
die geknipt zijn hoeven
niet contant te betalen of
te pinnen. Dat gaat
allemaal via de
computer.
Soms moet men ook wel eens met gebarentaal
duidelijk maken wat je bedoeld. Werken in de
kapsalon bij Severinus is heel leuk en erg boeiend.
Geen dag is er hetzelfde.
Groetjes Thura en Bente
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Judo
Deze keer wil ik graag wat
vertellen over judo.
Judo is een leuke sport omdat je
verschillende worpen leert. Judo
is geen vechtsport maar een
verdedigingssport. Dat betekent
dat je niet vecht, maar je stoeit met elkaar en je
moet goed in de gaten houden dat je elkaar geen
pijn doet.
Judo is bedacht in Japan door Jigoro Kano. Je kunt
verschillende banden en slippen halen. Ik heb de
gele band en oranje slip. De hoogste band die je
kunt halen bij judo is de brede witte band.
Mijn leraren heten Marlou, Toon, Mart en Timor.
Er zijn ook toernooien waar je aan mee kunt doen.
Je doet dan wedstrijdjes en kunt een medaille of
beker winnen. Ik heb aan 3 toernooien meegedaan
en ben 3 keer 2e geworden.
De leukste worp vind ik de schouderworp oftewel
holletjebolletje. Je doet dan je schouder (bolletje) in
iemands oksel (holletje), zet je heup tegen de ander
aan en probeert de ander dan op te tillen met je
heup en op de grond te werpen.
Hier zie je een paar foto’s van de judo.

Reclame
Hallo allemaal,
Ik wil graag iets vertellen
over reclame.
Reclame is overal. Met reclame
kun je dingen verkopen, het is
vaak leuk om te zien, mooie kleuren of juist heel
irritant zodat je het onthoud, hoe meer mensen er
over praten hoe beter het is.
Soms wordt reclame gemaakt voor goede doelen om
geld op te halen voor bijvoorbeeld kinderen in
Afrika. Of net als de gele ”M” iedereen weet nu wat
ik bedoel.
Vaak gebruiken ze een slagzin bijvoorbeeld “steeds
verrassend altijd voordelig”
In de koers kun je ook reclame maken, dat wordt
veel gedaan en als u dit leest, dan wordt de reclame
ook gelezen waardoor producten of bedrijven weer
kunnen verkopen.
En zo gaat het steeds door, reclame is best
interessant als je er goed over na denkt wat het met
je gedachten doet.
Groetjes Harrie kelders

Samen in een ‘gevecht’ met Tijs v.d. Boogaard in
2016 tijdens het judo examen.

Uitreiking van de gele slip tijdens het judo examen
in 2016.
Gemaakt door Ties
26

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

De Hinnikers Oerle
Ik ga deze keer een stukje
schrijven over ponyclub de
Hinnikers. Ik ben zelf geen lid van
deze vereniging
maar mijn zus wel.
Je kunt lid worden
van de ponyclub als
je tussen de 6 en 18 jaar oud bent en
een eigen pony hebt.
Ze trainen 1x in de week. Als ze buiten rijden
trainen ze op dinsdag op het terrein aan de Zittard.
In de wintermaanden trainen ze binnen in een
manege.
Het hele jaar door kun je deelnemen aan
wedstrijden. Deze wedstrijden zijn dressuur
wedstrijden en springwedstrijden. Zulke wedstrijden
worden concours genoemd. Als je net begint kun je
je eigen inschrijven voor Bixie proeven. Ook worden
er verschillende dingen georganiseerd bij de
ponyclub. Zo gaan ze ieder jaar op ponykamp, wordt
er een loterij gehouden op de kermis, kun je bij de
braderie van TCO een ritje maken op een pony, is er
een pony speldag en zijn er onderlinge dressuur- en
springwedstrijden. Ook is er ieder jaar met
sinterklaas een surprise avond.

Oud en nieuw

Geschiedenis,
Lang geleden begon het nieuwe
jaar bij het begin van de lente,
als de natuur weer tot leven
kwam, of begin januari, als de dagen beginnen
langer beginnen te worden. Bij de invoering van het
christendom wilde de Kerk een eind maken aan de
heidense gewoonten rond deze nieuwjaarsviering,
en riep 1 januari uit tot bid- en boetedag om de
besnijdenis van Jezus (8 dagen na de geboorte) te
vieren. Maar ook daarna vierde de mensen het
nieuwe jaar nog rond de oude heidense data, maar
ook op Sint Maarten 11 november; de eerste
advents dag; de zonnewende rond 21 december; of
Maria Boodschap 25 maart. De Spaanse landvoogd
Requesens besloot in 1575 dat het nieuwe jaar
officieel op 1 januari begon.

Groetjes, Nienke.

Tradities,
De Nieuwjaars vuren zijn terug te vinden in de
traditionele kerstboomverbrandingen die in sommige
plaatsen nog steeds worden georganiseerd. De oude
vuren werden destijds gedoofd, en nieuwe vuren
werden aangestoken om het oude jaar te
vernietigen en de komst van het licht en het nieuwe
te onderstrepen. Ook moesten de geesten van de
overledenen en de demonen worden verjaagd, die
juist rond deze tijd konden opspelen. Dit verjagen
gebeurde met veel lawaai, wat nog terug te vinden
is in het gebruik om rond de jaarwisseling vuurwerk
af te steken en klokken te luiden. In de laatste jaren
is het ook een gewoonte geworden om met veel
mensen tegelijk in het open en dus koude water te
springen en duiken, meestal met zwemkleren aan
maar soms ook zonder zwemkleren, maar ook in
allerlei fantasiekleren. Of alleen een Unox-Muts, dit
gebruik staat bekend als de Nieuwjaars duik (sinds
1960). En natuurlijk heel vuurwerk afsteken en
oliebollen eten met veel poedersuiker.
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2018
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Januari
19
19
20
26
26
27
28
28

Februari
2
4
7
9
9
10
10 + 11
16
23
23
24
25

Maart
2
2
6
9
9
9+10+11
16
23
23
23
24
25
30
April
6
7
8
14
15
20
22
28

Mei
St Jan Baptistschool: Studiedag
Ophalen grijze kliko +PMD-zak
Megafitcamp bij RKVVO 10.00u - 12.00u
Bosbender Kids (14.30u - 16.30u)
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
TCO: dagje sneeuw (of 4 februari)
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

Ophalen PMD-zak
TCO: dagje sneeuw (of 28 januari)
BIO: Valentijnsactie
Bosbender Kids (14.30u—16.30u)
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Carnavalsoptocht Oerle
d’Ouw School: Carnaval in Oers
Ophalen grijze kliko +PMD-zak
Bosbender Kids (14.30u—16.30u)
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: (ovb) Voorjaarsactiviteit
DementieCafé: Restaurant De Berkt,
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u
Bosbender Kids (14.30u—16.30u)
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Apres ski weekend Oers Gezellig
Ophalen groene en grijze kliko +PMD-zak
TCO: informatieavond Braderie
Bosbender Kids (14.30u—16.30u)
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Ophalen groene kliko + PMD-zak

15
26

DementieCafé: Restaurant De Berkt,
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u
TCO: verrassingsactiviteit

27

Oerse Motortoertocht

27

Postzegel en muntenbeurs in

Juni
1+2

Boergondisch Oers

8+9+10

RKVVO 75 jaar jubileumfeest
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Postzegel en muntenbeurs in

(29)-30 +
1 juli

TCO: Tiener4Tieners

Juli
3

DementieCafé: Restaurant De Berkt,
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u

Augustus
(9)-t/m 12

TCO: Bivak

25

TCO: Afsluiting

September
4

DementieCafé: Restaurant De Berkt,

8

Chemokar kerkplein, 08:30–10:00u
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Postzegel en muntenbeurs in

Oktober
15 t/m 19

St. Jan Baptistschool: Herfstvakantie

28

Postzegel en muntenbeurs in

November
6

DementieCafé: Restaurant De Berkt,

10+11

Boekenmarkt in d’Ouw School
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Postzegel en muntenbeurs in

December
Bosbender Kids (14.30u—16.30u)
Veldhovense Quiz
TCO: Braderie
Chemokar kerkplein, 08:30–10:00u
Garagesale Cobbeek
Bosbender Kids (14.30u—16.30u)
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
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Postzegel en muntenbeurs in

24 t/m 4 jan St. Jan Baptistschool: Kerstvakantie

De volgende kopijdatum is

29 januari 2018

Foto impressie Kerst Meemekoar

