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(K)Oers met name(n)

Eén van Veldhoven voor
Dorpsvereniging Oerle
Voorzitter Dré Jonkers van Dorpsvereniging Oerle
kreeg maandagavond 5 februari de Eén van
Veldhoven overhandigd.
Dat gebeurde
voorafgaand aan de
avond over
buurtpreventie die in
de raadzaal van het
gemeentehuis
plaatsvond.
Dré kreeg de
waarderingsprijs
voor zijn bijdrage
aan de leefbaarheid
van Oerle.

Sterke Oerlenaren gezocht

Sterke Oerlenaren gezocht!
Net als andere jaren zal de Koers van Oers ook
tijdens de Oerse Braderie op zondag 8 april 2018
weer aanwezig zijn met een uitgebreide collectie
tweedehands boeken, platen, CD’s en DVD’s. De
opbrengst wordt steeds gebruikt om de papieren en
digitale Koers van Oers uit te geven en om de
website Oerle.info te onderhouden.
Voor de zondagochtend zoeken we om 9.00 uur
vrijwilligers die willen helpen om de materialen uit
de kelder onder de basisschool te halen en naar de
kramen voor de school te brengen. Daar worden de
materialen door vrijwilligers van de Koers
systematisch op de marktkramen geplaatst zodat de
bezoekers van de braderie goed zicht hebben op de
aangeboden verkoopwaar.
Op zondagmiddag moeten om 17.15 uur de nietverkochte materialen weer terug naar de kelder
worden gebracht en ook dan kunnen we hulp
gebruiken. We hopen natuurlijk dat er dan heel veel
minder dozen te sjouwen zijn en dat we door een
dag hard werken met elkaar een mooi bedrag bijeen
hebben gesprokkeld!

Hij is namens de DVO in gesprek met de gemeente
Veldhoven en zet zich altijd in voor de belangen van
Oerle en haar inwoners.
Wethouder Hans van de Looij reikte hem de prijs uit.
Dré nam meteen de kans schoon om een aantal
successen van de Dorpsvereniging met de
aanwezigen te delen.
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Als je (één van) beide momenten beschikbaar bent
om op deze manier een bijdrage te leveren aan het
in stand houden van ons mooie dorpsnieuwsblad,
neem dan contact op met Miranda van Vlerken
(06-25522567) of Jan Kampinga (06-28417750).
Jouw hulp wordt zeer op prijs gesteld.
Team Koers van Oers

BIO Valentijnsactie

Oerlenaren bedankt!
Op 14 februari was het weer zover; Valentijnsdag!
En wat is een Valentijnsdag in Oerle zonder de
heerlijke valentijnsharten die worden rondgebracht
door de dames van BIO!
Helaas heeft niet iedereen de valentijnsharten
kunnen kopen, omdat de verkoop zo goed ging dat
we al snel door de koeken heen waren. Oerle wordt
steeds groter en iedereen is ondertussen wel bekend
met onze jaarlijkse actie. Volgend jaar zullen we
zorgen dat er voldoende koeken zijn, zodat iedereen
er van kan genieten.
Via deze weg willen we toch iedereen bedanken voor
het steunen van onze actie. Jullie steun heeft voor
een mooie opbrengst gezorgd voor onze vereniging,
zodat we weer leuke activiteiten kunnen organiseren
voor onze meiden.

Oerse bedrijvengids

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse
ondernemers om hun contactgegevens tegen een
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.
In de menubalk op de homepage staat een kopje
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de
homepage van www.oerle.info.
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.
We betalen hier onder andere de hosting en het
onderhoud van de website van.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info
of redactie@koersvanoers.nl

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

Parochieberichten:
Gedoopt:
Philippe Kuster
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

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 17 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 18 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
(gezinsviering)
Zaterdag 24 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 25 maart: Palmzondag
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
(gezinsviering)
Dinsdag 27 maart:
19.00 uur: Boeteviering (cantor)
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag
19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering
(Broekwegkoor)

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

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg (CK-dameskoor)
19.00 uur: Lijdensherdenking (Convocamus)
Zaterdag 31 maart: Paaswake
20.30 uur: Plechtige Eucharistieviering
(Selster Dameskoor)
Zondag 1 april: Pasen
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
(kindernevendienst)
Maandag 2 april: 2e Paasdag
10.00 uur: Eucharistieviering (Herenkoor)
Zaterdag 7 april:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 8 april:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 14 april:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 15 april:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
(viering met communicanten)
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Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

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

Brief Vekemans Fonds

Beste Oerlenaren,
Het afgelopen jaar heeft u regelmatig in de pers
berichten kunnen lezen over het Vekemans Fonds.
Aanvankelijk was het de bedoeling van de gemeente
Veldhoven om de kledinginzameling niet meer door
het Vekemans Fonds te laten verzorgen maar het
zelf ter hand te nemen. De opbrengsten, ongeveer
€50.000 per jaar, zou dan in de gemeentekas
terechtkomen en niet meer bij de kansarme
kinderen in India.
Mede door de inzet van heel veel Oerlenaren (zowel
mondeling als schriftelijk!), de Dorpsvereniging,
Veldhovenaren en enkele politieke partijen heeft het
gemeentebestuur van Veldhoven besloten dat wij in
Veldhoven door mogen gaan met de
kledinginzameling.
Daarvoor willen wij allen die hier aan meegewerkt
hebben heel hartelijk bedanken!
Wat doet het Pastoor Vekemans Fonds?
1. Wij steunen projecten die door de zusters
Ursulinnen in India worden opgezet.
Daarbij moet je denken aan de bouw van scholen
en hostels, inrichten leslokalen, bussen voor
vervoer, naailessen, aanschaf computers,
enzovoort.
2. Wij betalen geld voor kinderen om naar school te
gaan en in een hostel te kunnen verblijven.
Waar haalt het Vekemans Fonds het geld
vandaan?
1. In Veldhoven staan 25 kledingcontainers die drie
maal per week worden geleegd. In Steensel en
Reusel staan er ook nog een drietal. Deze
kledinginzameling levert ons jaarlijks ongeveer
€ 50.000 op. De komende weken worden er nog
meer containers geplaatst in Veldhoven.
2. We hebben sponsorouders die samen 150
kinderen de mogelijkheid bieden om naar school
te gaan. Zij betalen €100 tot €400 per jaar per
kind.
3. We hebben donateurs die ons jaarlijks geld
geven.
4. Bedrijven zoals Rabobank en ASML steunen
concrete projecten.

Hoe kunt u ons nog meer steunen?
1. Door alle overbodige kleding en ander textiel in
de kledingcontainers te blijven doen.
2. Door een kind te sponseren om naar school te
kunnen gaan en mogelijk te kunnen overblijven
in een hostel. We hebben dringend meer mensen
nodig die een kind willen sponsoren omdat ons
bestand aan sponsors erg aan het verouderen is.
3. Door donateur te worden. Elke gift is van harte
welkom.
4. Door een actie te houden waarbij de opbrengst
voor het fonds is.
5. Door een schenking of legaat.
Wij hebben een ANBI status; wat betekent dat u
uw gift kunt aftrekken van de belasting. Mocht u
meer informatie willen over het Vekemans Fonds
dan kunt u onze website raadplegen:
www.vekemansfonds.nl
Beste Oerlenaren, op deze wijze willen wij u en allen
die ons steunen op de hoogte houden van de
activiteiten van het Vekemans Fonds.
Volgende keer zullen we verslag doen van het
bezoek van een van onze bestuursleden aan de
zusters en kinderen in India.
Voorzitter Pastoor Vekemans Fonds,
Driek van de Vondervoort.

Elk jaar maken we ongeveer € 100.000 over naar de
Zusters Ursulinnen in India voor de projecten en de
kinderen. Sinds de oprichting van het Vekemans
Fonds is al meer dan 2 miljoen euro overgemaakt!
Wij hopen dat we nog vele jaren het goede werk van
de zusters in India kunnen blijven steunen Daarbij
hebben we uw hulp hard nodig!
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Zwerfvuilactie in Oerle

Wie raadt de hoogte van de afvalberg?
Vrijdagochtend 23 maart organiseert
DorpsVereniging Oerle samen met alle
inwoners van Oerle en leerlingen van
Basisschool Sint Jan Baptist een zwerfvuilactie.
Iedereen komt in actie om het dorp en de
speelomgeving van de kinderen weer schoon
te maken.
Buurtverenigingen, bewoners van Severinus,
ouders, grootouders, iedereen mag meehelpen
om van al het ingezamelde afval een zo hoog
mogelijke berg te maken. Deelnemertjes
mogen van te voren raden hoe hoog de
afvalberg gaat worden. De winnaar wordt
beloond met een leuke prijs.
Vanaf 9.00 uur zorgt DorpsVereniging Oerle ervoor
dat er materialen (knijpers, handschoenen,
vuilniszakken, etc.) aanwezig zijn bij de basisschool
(speelplaats). De kinderen starten na de pauze
(±10.30 uur) met het zoeken naar zwerfvuil maar
buurtgenoten zijn vrij om in hun wijk of straat al
eerder te beginnen.
Om 12.00 uur komen we bij elkaar op het grasveld
van de basisschool met alle volle vuilniszakken. Daar
gaan we van alle vuilniszakken een grote afvalberg
maken. De kinderen mogen van te voren raden hoe
hoog de afvalberg wordt en voor de winnaar is er
een leuke prijs.
Materiaal nodig?
Om een idee te krijgen hoeveel materiaal
(vuilniszakken, knijpers, etc.) wij nodig hebben kunt
u zich aanmelden via onderstaande mailadres.
Misschien kunt u ook alvast aangeven hoe hoog de
afvalberg gaat worden. Het kaartje kunt u
downloaden op www.oerle.info.

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?
Blijf er niet langer mee lopen!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reflexzone behandelingen (ook preventief)
- Massages
- Coaching
- Voedingsadvies
- Ademhalingstherapie

Albert Heijn ’t Look zorgt voor een kleine
versnapering en stelt tevens de prijs beschikbaar.
De gemeente Veldhoven zorgt er voor dat al het
afval in de loop van de middag weer netjes wordt
opgehaald.
Zaterdag zwerfvuilactie in ’t Look
Indien u de wijk 't Look ook wilt ontdoen van
zwerfvuil, kom dan de medewerkers van AH 't Look
even helpen op zaterdag 24 maart. Zij lopen dan
van 13.00 uur tot 15.00 uur door de wijk om deze
ook wat op te ruimen!
Meer informatie
De opruimactie is een initiatief van DorpsVereniging
Oerle, Albert Heijn ’t Look, de Gemeente Veldhoven,
en Basisschool St. Jan Baptist. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met mevrouw M. Veenvliet
van Basisschool St. Jan Baptist, Oude Kerkstraat 27,
5507 LA Veldhoven. Tel.: 040-2051303 of
dorpsvereniging@oerle.info

(Veelal vergoed door zorgverzekeraars)

Karin Wijnhoven - W-cair2
Natuurgeneeskundig Therapeut
Mobiel: 06-22 80 31 90
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl
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Het interview

Samen gelukkig in Oerle
Sinds anderhalf jaar wonen Mustafa (36) en
Mashouqa (33) Algan met hun kinderen Nuha
(4) en Imran (2) in Oerle. Hun
geboorteplaatsen liggen bijna vijfduizend
kilometer uit elkaar. Op een school in
Eindhoven sloeg de vonk over.
Door Ad Adriaans

De vloerverwarming is lekker warm in hun
witgeschilderde huurwoning in Oerle-Zuid. Er wordt
vriendelijk gevraagd je schoenen uit te doen, dat
vindt de familie schoner in huis. Voor gasten zijn
eventueel slippers beschikbaar. Er wordt een pot
thee gezet en de gastvrouw heeft voor een heerlijke
zelfgemaakte versnapering gezorgd.
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Sneeuw
Mustafa Algan kwam in 1981 ter wereld in Turkije.
“We woonden in een klein dorpje op een berg van
2.800 meter hoog. Negen maanden per jaar ligt er
sneeuw. De andere drie maanden is het er zo’n 25
graden. In de wintermaanden kan de temperatuur er
wel zakken tot min dertig graden. Sinds vijf jaar is
het dorp een toeristische trekpleister. Je kunt er
skiën en er is een warmwaterbron.” Na enkele jaren
verhuisde het gezin naar Izmir, in het westen van
Turkije. Mustafa studeerde er geschiedenis aan de
universiteit. In 2003 maakte hij de keuze om naar
Nederland te gaan. “Mijn broer en zus woonden al
hier. Ik ging wonen in Eindhoven. In Boxtel volgde
ik een beroepsopleiding tot ijzervlechter. De taal
was heel lastig voor mij, zowel op school als later
toen ik werkte. De gemeente Eindhoven heeft me
heel goed geholpen om de taal te leren.”
Droom
Mashouqa (spreek uit als Maschoqa) verruilde in
2000 haar geboorteland Afghanistan voor ons land.
Ze woonde in Hoogeveen, Nijmegen en Best. “Het
was mijn droom om te studeren, daarvoor had ik
nooit de kans gekregen. Ik wilde graag verpleegster
of dokter worden.” In Best kreeg ze via
Vluchtelingenwerk de kans om een ouder echtpaar
te helpen in het huishouden. Dankzij het echtpaar
kreeg ze al snel onze taal onder de knie. Daarna
werkte ze nog zo’n zeven jaar in een
gordijnenatelier in Acht.
Verliefd
Inmiddels was haar verblijfsvergunning binnen.
Mashouqa meldde zich bij de gemeente Best met de
boodschap dat ze wilde gaan studeren. “Eerst moest
ik de opleiding NT2 (Nederlands als tweede taal)
volgen. Op het ROC aan de Sterrenlaan kwam
Mustafa bij me in de klas. We werden verliefd op
elkaar en na een jaar gingen we samenwonen in
Valkenburg. Daar behaalde ik het diploma
Verzorgende niveau 1.” Na twee jaar verhuisde het
stel naar Veldhoven waar ze in de Kapelstraat-Zuid
een appartement betrokken. Mashouqa is leergierig
en studeerde verder. Ze behaalde ook nog het
diploma Verzorgende niveau 2. Naast haar studie
had ze ook tijd voor andere dingen. “Toen ik mijn
diploma ging afhalen, was ik al zes maanden
zwanger. Sindsdien heb ik de zorg voor onze
kinderen.” Koken is een van haar favoriete

bezigheden. Sinds een jaar heeft ze dan ook een
eigen bedrijfje: Asiapan. Een cateringbedrijf dat
gezonde, verse gerechten uit het Midden Oosten op
tafel brengt. Kijk voor een indruk van het aanbod
eens op www.asiapan.nl.
Eenmanszaak
Mustafa werkte na zijn opleiding in loondienst als
betonvlechter. “Ik had inmiddels zeven jaar
ervaring. In 2011 begon ik voor mezelf. Mijn bedrijf
is een eenmanszaak, ik neem werk aan en huur zo
nodig zzp’ers in. Inmiddels heb ik al in heel het land
gewerkt. Dicht bij huis werkte ik onder meer in het
Klokgebouw in Eindhoven. Maar ik maak ook
bruggen en heb meegewerkt aan de Roertunnel in
Roermond.”
Motorrijden
Het leven bevalt de vrouw des huizes hier goed.
Mashouqa: “Het is een leuke en rustige omgeving.
We hebben een mooi huis en wonen dicht bij
school.” De foto bij dit interview is genomen in
Turkije waar de moeder en een zusje van Mustafa
nog wonen. Ook hem bevalt het goed in ons land.
“Je kunt hier makkelijker bereiken wat je wil. Mijn
hobby is motorrijden. Hier zijn goede faciliteiten om
dat te leren, in Turkije kan dat bijna niet.” Een
toerrijder is hij niet, Mustafa rijdt wedstrijden!

“Tien maanden geleden deed ik mee aan de TT in
Assen. Op het circuit ervaar ik vrijheid, je mag er zo
hard rijden als je wil. Maar ik moet wel weer heel
thuiskomen, anders heb ik een probleem”, zegt hij
met een lach.
Leeft er nog een toekomstwens? “We hopen dat we
heel veel jaren samen in Oerle kunnen wonen.”
Mashouqa voegt daar nog iets aan toe. “Koken is
mijn hobby. Dat wil ik graag met anderen delen. In
de toekomst zou ik graag les willen geven in gezond
eten.”

Ben je jong, stem dan jong!
Begin maart viel 'ie
weer op de mat bij
alle inwoners van
Veldhoven. Het lijkt
maar een stukje
alledaags papier, en
velen zullen het ook
zo behandelen, maar
dat is eigenlijk
ontzettend zonde. De
waarde van dit stukje
papier is veel groter
dan je zou denken. Ik
heb het hier over de 'stempas' die we 21 maart
nodig hebben bij de Gemeenteraadsverkiezingen.
Welke partij wordt dit jaar de grootste van
Veldhoven, wie gaan er in de coalitie, wie vormen de
oppositie, welke kant gaan we op met Veldhoven, al
deze vragen worden mede door dat stukje papier
dat begin maart op jouw deurmat valt, beantwoord.
Misschien is het de eerste keer dat je voor de
Gemeenteraadsverkiezingen gaat stemmen, of
überhaupt de eerste keer dat je mag gaan stemmen
omdat je net achttien bent geworden. Wellicht heb
je nog geen enkel idee op welke Veldhovense
partijen je kan gaan stemmen, of waarom je op een
van de partijen zou stemmen. Daarom heb ik hier
drie belangrijke punten die je kan gebruiken om van
jouw stempas ook daadwerkelijk jouw stem te
maken.
1. De Veldhovense VVD, PvdA, D66, CDA, GBV, VSA
en senioren Veldhoven zijn de politieke partijen
waar je uit kan kiezen.
2. Bekijk hun Social Media pagina's en ontdek waar
ze voor staan.
3. Ben je jong, stem dan jong!
Het allerbelangrijkste is nóg wel dat je gaat
stemmen! Al bemoei jij je niet met de Veldhovense
politiek, zij bemoeit zich wel met jou! Denk aan de
sportclub waar je bij zit, het evenementenbeleid of
de winkels waar je graag komt. Daar heb jij toch
ook een mening over? Vind jij het bijvoorbeeld
normaal dat je moet betalen om te parkeren in het
Citycentrum? Laat je mening horen op 21 maart
aanstaande!
Wij van de Veldhovense VVD hebben een hele mooie
kandidatenlijst samen kunnen stellen. Een mix van
ervaring en jonge frisse blikken! Bekijk de lijst en
kijk eens hoeveel bekende namen er voor jou op
staan! Succes met stemmen en onthoud; "Dit is
jouw kans om van je te laten horen, grijp die kans!"

Vriendelijke groet kandidaat raadslid,
Sander Antonis
Lijst 3, plek 16
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Nieuwe inwoners

‘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 weer twee toekomstige bewoners
die zich in de Koers van Oers graag willen
voorstellen aan de Oerlenaren.
Ik ben Ron Lemmens en
ik ben 24 jaar.
Mijn lievelingsprogramma’s op tv zijn
Eredivisie voetbal, Studio
Sport en Heel Holland
bakt. Ik vind bijna alles
lekker, maar frietjes en
een salade het lekkerst.
Door de week werk ik
met veel plezier drie
dagen bij de bakkerij aan
de Libra en 1,5 dag bij
diensten-groep Het
Akkereind/Repro.

Als ik vrij ben, kijk ik graag televisie: Eredivisie
voetbal op Fox of een dvd. Ook speel ik graag een
spelletje op de WII en ik wandel graag. De muziek
van Studio100 vind ik leuk maar ook hou ik van
Nederlandstalige muziek van Frans Duijts, Jannes en
Nick en Simon. Ik ben niet ergens speciaal goed in,
maar ik vind bijna alles leuk om te doen.
Straks ga ik op mezelf wonen. Ik heb me voorbereid
door er samen met papa, mama en de rest van de
familie veel over te praten. Ook hebben we al wat
spulletjes gekocht voor mijn nieuwe kamer. Ik heb
heel veel zin om straks met mijn nieuwe vrienden in
ons mooie nieuwe huis te gaan wonen.
Ik heet Lars van Deursen
en ik ben 23 jaar.
Ik kijk graag naar
Pokémon series maar ik
vind Buurman en
Buurman ook erg leuk
want daarom moet ik
altijd erg lachen. Mijn
lievelingseten? Ik lust
alles. We eten altijd van
Hello Fresh en dat vind
ik erg lekker.
Door de week werk ik op
de Keldershoeve bij
Severinus. Elke
donderdagochtend werk
ik bij Zoo Veldhoven, dat is erg leuk. Op woensdag
ben ik altijd vrij, dan komt Suzie, mijn begeleidster.
We gaan dan koken, bakken of naar de bieb. Ook
knutselen we of we gaan in mijn moestuin werken.
Als hobby doe ik aan voetbal bij RKVVO en judo bij
Shizen Hontai. Daar ben ik heel goed in want ik heb
de zwarte band. Ook hou ik van muziek. Rapmuziek
vind ik erg leuk. Op mijn iPod zoek ik zelf muziek
op. Ik ben goed in dingen onthouden haha. Omdat
ik best veel tv kijk, weet ik ook veel en ik onthoud
dat allemaal.
Straks ga ik op mezelf wonen en daar heb ik me op
voorbereid. Ik praat erover met papa en mama. Ze
vertellen er ook veel over en leren mij dingen. Ik ga
ook naar een cursus bij Severinus die ons daarbij
helpt.
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Wish op de Oerse Braderie

Oerse Braderie
Zondag 8 april
Wij van WISH, (WoonInitiatief Samen Happy) zijn
7 toekomstige bewoners van Oerle, en staan dit jaar
voor de tweede keer op de Oerse Braderie. In het
najaar hopen wij de sleutel te krijgen van ons
nieuwe huis.
We hebben een gezamelijke woonkamer en keuken
in het huis. Om deze mooi in te kunnen richten
hebben we best veel geld nodig. Daarom gaan we
leuke spulletjes op de braderie verkopen.
Ook komt er nog een leuke activiteit en staat onze
spaarpot klaar voor donaties.
Kom naar onze kraam om iets leuks te kopen, of
gewoon voor een gezellig praatje! Wij staan op het
Kerkplein.
Tot zondag 8 april
Denise, Evi, Mike, Roland, Ron, Sanne, Tess

Crypto Oers, puzzel 50

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc. beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans!
Je moet de volledige oplossing insturen.
De oplossing van Crypto 49 was:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

RKVVO
BOdrum
VoRmgenoten
JaSpers
T Zand
BijnEn
VerkieziNgsdebat
DingBank
HoOgackers
ApreS Ski
HandwerkCafe
GrafHeuvel

Familienaam: Vorstenbosch
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans, Mieke van
Campen, Bets Hospel, Corné Kelders, Janus van
Lieshout, Henriette Segers, Annie StemerdinkHeijnen
1
2
3
4
5
6
7
1 Deze Adribeer is anders een jaarmarkt bij TCO
(8)
2 Een aanstaande pastoor? (2)
3 Tijden om naar meisjes of naar zoogdieren te
zien? (6-4-5)
4 Zorgwonen op een eilandengroep (8)
5 Graag Aan den Boom of Van de Wiel (3)
6 Oud bos in het mooiste gedeelte van Veldhoven
(5)
7 Ik kan je verzekeren dat Ton en Gonny bij die
grote stoel vandaan komen (3,8)
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Oerse Braderie 2018

Oerse Braderie zondag 8 april 2018
Aan de Oude Kerkstraat/Zandoerleseweg
Zoals u van ons gewend bent zorgen we ook dit jaar
voor een braderie die u niet snel zult vergeten.
Kom lekker genieten van de eerste zonnestralen en
al het leuks wat er te beleven is.
Spektakel in Oerle
We gaan dit jaar weer helemaal los!
We nemen u mee door een Oerle vol actie. Zo kunt
u een spectaculaire rit maken in een heuse
Hovercraft. Tegen een kleine vergoeding kunt u
beleven hoe het is om met een hovercraft boven de
grond te zweven en zelfs evt. een pirouetje te
maken. De topsnelheid van een hovercraft op water
is 50km/h. Doordat hij zweeft, kan hij over allerlei
soorten ondergrond vliegen en overal gebruikt
worden waar je met een ander voer- of vaartuig
niet kunt komen. Zo wordt hij niet alleen gebruikt
voor de fun maar ook voor reddingsacties of voor
het transporteren van materiaal of personen.
Maar in Oerle gaan we natuurlijk alleen voor de fun.
Dus kom en stap in voor een spectaculaire vlucht
over de Oerse landerijen!
(www.hovercraftvliegen.nl)

Wanneer u 18+ bent kunt u met de Go-Kart een
ritje maken over een circuit. Scheepers Outdoor
events zal er zijn met een geweldig groot
plofkussen: The Big air bag. Kom niet alleen kijken
maar laat je ook lekker vallen!

Ook voor de kinderen zullen er weer leuke
activiteiten op het veld te doen zijn. Zoals een
kinderboerderij met zijn alpaca’s, cavia’s, konijnen
en misschien wel lammetjes. Er zijn springkussens
en Schmink Queen Yvonne zal er weer zijn om de
kinderen mooi te maken. En jawel! Dit jaar een
geweldige clown die niet alleen grappig is maar ook
nog eens van alles kan toveren met ballonnen.
Verder krijgen kinderen bij het entreekaartje een
gratis ponyritje (achter de school), een suikerspin
en een greep uit 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. Restore, sambaband Banda Loco en dans
verzorgd door Cardo, is er natuurlijk lekkers om de
dorst en de honger te stillen. En kunt u daarna weer
verder om de zeer grote snuffelmarkt (in d’Ouw
School) te bezoeken en even langs de loterij met
leuke prijzen te lopen.
Ook 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 Josje Slaats: josje.slaats@hotmail.com
Locatie
De braderie zal plaats vinden 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.
LET OP: er is één ingang om te parkeren met
de auto: tegenover de Dommelsche
watermolen.
Fietsenstalling is bij de Dommelsche
watermolen en bij de “Oerse hoop”.
Wilt u met de bus, neemt u dan lijn 403.
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Gezocht: Boeken, platen, etc.

Gezocht: Boeken, platen en cd’s!

Verkeersomleiding en overlast
Het marktterrein, de doorgaande weg door Oerle,
wordt zondag 8 april vanaf 6.00 uur tot 19.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Dit veroorzaakt enige
overlast voor de bewoners aan deze straten en voor
het 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.
Onderneem iets, bouw samen aan iets, have fun!
Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust
contact op.
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie
Martijn Tholen 06-51633258

Voor we het weten staat de jaarlijkse braderie weer
voor de deur. Ook de Koers van Oers is weer van de
partij met boeken, platen en cd’s. Als u nog ergens
een aantal goede boeken (géén encyclopedieën en
géén kapotte boeken!), cd’s of platen heeft liggen
die u nooit meer leest of beluistert, dan kunt u ze
altijd komen brengen of we komen ze bij u ophalen.
Vraag ook eens aan familie en vrienden of zij nog
iets hebben wat voor ons interessant is. De redactie
van de Koers van Oers is er blij mee.
Dus nogmaals; heeft u nog boeken, platen en/of
cd’s; neem contact op met de redactie:
Miranda van Vlerken, 040-2053238.

Sponsors voor het Tiener Comité.
Draagt u het TCO een warm hart toe en bent u
bereidt om een bijdrage te doen, meldt u zich dan
aan bij:
Marja van de Wal: 06-46145421
Tijdens de braderie zal de naam van uw bedrijf
meerdere malen omgeroepen worden en indien
gewenst wordt er een spandoek opgehangen.
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Mandalatekenen

Hoe het mandalatekenen mijn leven
veranderde
“Een goede kennis van mij was ernstig ziek. Die wou
ik iets geven, maar wat ze wilde, kon niemand haar
geven. Ik dus ook niet. In het Eindhovens Dagblad
las ik een artikel over natuurmandala’s. Ik vroeg me
af waar een mandala voor staat en ben me erin
gaan verdiepen. Zo ontstond het idee om een
mandala op een steen te schilderen. Het werd een
krachtsteen waaruit mijn ernstig zieke kennis in
moeilijke momenten kracht kon putten. Intussen
raakte ik steeds meer gefascineerd door de
mandala. Ik ging op zoek naar iemand die me er
meer over kon vertellen, maar vond niemand in
deze regio. Via internet vond ik iemand die
cursussen gaf in mandalatekenen. Nadat ik een
cursus gevolgd had, wilde ik meer. Via haar kwam in
contact met Anneke Tobbe van Mandalatekenpunt.
Al meer dan dertig jaar geeft zij les en leidt zij
mensen op tot docent mandalatekenen. Ook die
opleiding heb ik gevolgd en inmiddels ben ik in bezit
van het certificaat om aan volwassenen les te
geven. Op dit moment volg ik nog een
verdiepingscursus en een cursus om les te geven
aan kinderen vanaf de kleuterleeftijd tot
jongvolwassenen.”

Veel voldoening.
“Mijn eerste cursusgroepje draait momenteel al.
Zowel de
cursisten als ik
zelf halen er veel
voldoening uit.
Het
mandalatekenen
is in deze regio
nauwelijks
bekend. Als je
aan iemand
vraagt wat het is,
zeggen ze vaak:
is dat niet iets
kleuren in een
rondje? Terwijl
het zo veel meer
is. Het
ontwerpen, tekenen en kleuren van een mandala
leidt tot zelfinzicht en geeft een enorme
ontspanning. Het maken van een mandala kun je
gebruiken als spiegel voor jezelf. Je kunt er
bewuster en krachtiger door in het leven komen te
staan. De mogelijkheden bij mandalatekenen zijn
onbegrensd. Het is door iedereen te doen, ook als je
denkt dat je niet kunt tekenen. Dat is juist het
mooie daarvan. Uiteindelijk draait het om je
persoonlijke ontwikkeling en het plezier in het
tekenen.”

Caroline’s Tekencirkel
“Ik vond in de regio geen locatie waar je mandala’s
leert ontwerpen, tekenen en kleuren. Daarom ben ik
zelf een atelier gestart waarin ik les geef. Het woord
mandala komt uit het Sanskriet en betekent wiel of
cirkel. Mijn atelier heet daarom: Caroline’s
Tekencirkel.
Het is leuk om bij mijn huidige cursisten het
enthousiasme en de creativiteit te zien toenemen.
Dat inspireert en enthousiasmeert mij om hierin
verder te gaan. Ik geef les in ontwerpen, tekenen en
kleuren in groepjes van maximaal vier personen,
zowel kinderen als volwassenen. Ook is het mogelijk
om een workshop van 2,5 uur te volgen om te
ervaren wat mandalatekenen voor je kan betekenen.
Kijk voor meer informatie op mijn website:
www.carolinestekencirkel.jouwweb.nl of bel met
06-23637200.”
Caroline Adriaans-Bakx
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Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen Severinus.
Samen met familieleden, medewerkers,
wettelijke vertegenwoordigers leveren zij een
waardevolle bijdrage aan het geluk van onze
cliënten.
We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die aan dit geluk willen bijdragen. De vragen in
het vrijwilligerswerk bestaan onder andere uit
1 op 1 activiteiten met bewoners, maar ook uit
gezamenlijke activiteiten binnen dagbesteding
of Vrije Tijd.
Voor onderstaande vacatures zijn we al een
tijdje op zoek naar vrijwilligers die ons van
dienst kunnen zijn. Voor meer informatie en
mogelijkheden kunt u contact opnemen met
Anita Sanders, coördinator vrijwilligers via
06 524 01 679 of anitasanders@severinus.nl .

BOERDERIJEN “KELDERSHOEVE” EN “HIGH
CHAPARRAL” ZIJN OP ZOEK NAAR
VRIJWILLIGER(S) M/V VOOR HET VOEREN VAN
DE DIEREN IN DE WEEKENDEN.
Zorgboerderijen Keldershoeve en High Chaparral
De boerderijen Keldershoeve, gelegen in woonwijk
“De Berkt”en High Chaparral, gelegen in woonwijk
“Akkereind” zijn er op gericht cliënten op een
zinvolle wijze werkzaamheden aan te bieden die hun
oorsprong vinden in het boerenbedrijf. De
werkzaamheden zijn: tuinonderhoud, bosonderhoud,
dierenverzorging, werken op het land en in de kas
en klusdiensten voor interne en externe
partijen. Producten die worden gekweekt worden in
de zomer verkocht in de boerderijwinkel.
Vrijwilliger
Wij zoeken vrijwilligers die op zaterdag en/of zondag
de dieren kunnen voeren, water geven en eieren
rapen. Ook kan het voorkomen dat bij warm weer
de sproei-installatie aangezet moet worden. De
vrijwilliger is voor beide locaties in totaal ongeveer 2
uur bezig met deze werkzaamheden. Voertijden zijn
in overleg. In geval van calamiteiten of twijfels bij
bijvoorbeeld een ziek dier kan altijd een
medewerker van de boerderij gebeld kan worden.
ATELIER SEVERINUS ZOEKT VRIJWILLIGERS
M/V DIE DE KUNSTENAARS KUNNEN
BEGELEIDEN IN HUN WERK.
Atelier Severinus
Het atelier is een werkplaats voor kunstenaars met
een verstandelijke (en lichamelijke) beperking van
uiteenlopend niveau. Er is bij een aantal
kunstenaars tevens sprake van complex gedrag. Het
atelier biedt de kunstenaars de mogelijkheid om
onder deskundige begeleiding hun kunstzinnige
talenten te ontplooien. Er wordt gewerkt met
verschillende materialen en technieken bv. met
houtskool, Oost-Indische inkt, pastelkrijt, acrylverf,
olieverf en gouache. De werkstukken worden
verkocht of kunnen voor een periode worden
gehuurd (kunstuitleen). Regelmatig vinden er
exposities plaats.
Vrijwilliger
We zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met
kunst of ervaring met creatieve activiteiten en
beschikbaar zijn op dinsdagen (ochtend of middag).
De activiteitenbegeleider van het atelier biedt
opdrachten aan en begeleidt hierin de kunstenaars.
In overleg met de activiteitenbegeleider helpt de
vrijwilliger de kunstenaars in het maken van hun
werk naar aanleiding van deze opdracht of houdt
zich met andere activiteiten binnen het atelier. Als
vrijwilliger neem je ook deel aan de lunchpauze van
13.00 uur tot 14.00 uur. In dit uur wordt er samen
gegeten en is er tijd voor ontspanning o.a. in de
vorm van het maken van een wandelingetje met een
aantal kunstenaars.
Kijk ook eens op https://www.severinus.nl/
vrijwilliger-bij/vacatures/ voor het volledige
vacature aanbod.
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Rabobank Clubkas Campagne
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

De Rabobank Clubkas Campagne gaat
weer van start!
Met de Rabobank Clubkas Campagne stellen
wij een deel van onze winst beschikbaar als
extra ondersteuning aan de lokale clubs
(verenigingen en stichtingen) in Eindhoven,
Veldhoven en Wintelre. In 2018 is dit een
bedrag van € 175.000. Van 5 tot en met
30 april stemmen onze leden op de clubs die zij
een warm hart toedragen. Elke stem is geld
waard en zo beslissen onze leden welk bedrag
uw club ontvangt.
Schrijf uw club in!
Wij nodigen uw club uit om deel te nemen aan de
Rabobank Clubkas Campagne.
Hiervoor dient u uw club in te schrijven via de
speciale website: www.clubkascampagne.nl/
eindhoven-veldhoven/inschrijven
Inschrijven is mogelijk van 1 tot en met 31
maart 2018.
Zorg dat u bij het inschrijven de volgende gegevens
bij de hand heeft:
• Verenigingsnaam* waarop u later op de website
gevonden wilt worden.
• E-mailadres van uw vereniging.
• Inschrijfnummer Kamer van Koophandel.
• Het bestedingsdoel:* de bijdrage uit de
Rabobank Clubkas Campagne dient uw club te
besteden aan een maatschappelijk doel.
• Rabobank rekeningnummer waarop de bijdrage
gestort kan worden.

*De door u aangeleverde informatie wordt één op
één overgenomen op de website. Op basis daarvan
kunnen onze leden uw club en het bestedingsdoel
terugvinden en hun stem uitbrengen.
U bent aan zet!
Nadat uw club is ingeschreven, kunt u aan de slag
om zoveel mogelijk stemmen te werven. Hoe meer
stemmen, des te meer geld voor uw club.
Om uw deelname aan de Rabobank Clubkas
Campagne breed bekend te maken, stellen wij
speciale promotiemiddelen beschikbaar. Nadat uw
inschrijving is goedgekeurd, ontvangt u hiervan een
mail met daarin de link naar de te downloaden
promotiemiddelen.
Let op: alleen klanten die lid zijn van Rabobank
Eindhoven-Veldhoven mogen stemmen.
En stemmen kan dan tussen 5 april t/m 30 april.
Meer informatie
Meer informatie over de Rabobank Clubkas
Campagne vindt u op de speciale website
www.clubkascampagne.nl/eindhoven-veldhoven/
inschrijven
Heeft u nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar
Communicatie.Eindhoven-Veldhoven@rabobank.nl of
bel (040) 293 63 91.
Veel succes met de Rabobank Clubkas Campagne!
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Schoolnieuws

Voorstellen nieuwe collega
administratie
Dag allemaal,
Graag stel ik me even aan jullie
voor. Mijn naam is Julia, 19 jaar
en ik woon in Veldhoven. Vanaf
26-02 ben ik werkzaam op
basisschool Sint Jan Baptist als
administratief medewerkster. Ik
heb erg veel zin in deze nieuwe
uitdaging en hoop iedereen zo
goed mogelijk te kunnen
helpen.
Ik ben maandagochtend,
dinsdagochtend en woensdagochtend van 08:00 uur
tot 12:00 uur aanwezig op school. Mocht u dus even
kennis willen maken, een vraag hebben of gewoon
even een praatje willen maken, weet u me te
vinden!
Met vriendelijke groet,
Julia van der Muuren
Project Pleinspelen Sint Jan Baptist
Komende periode zal er in alle groepen aandacht
zijn voor ‘Identiteit’. Dit zal aan bod komen middels
het Project ‘Pleinspelen’. Er is bewust gekozen voor
pleinspelen omdat dit nog extra aandacht kan
gebruiken en tevens een mooi onderwerp is om aan
identiteitsontwikkeling van kinderen te werken.
Bij dit project worden we ondersteund door de Brede
School Veldhoven. Denice van Amstel van de Brede
School Veldhoven zal het project volgen en student
Manon van der Kroft zal het project coördineren en
mee begeleiden.
De komende weken staat “de cirkel Buitenspelen”
centraal. Deze cirkel bevat 3 belangrijke
kernwaarden (plezier, sportiviteit en veiligheid) en
bevat 7 domeinen (zie oranje blaadjes).
De komende weken zal de leerkracht aandacht
besteden aan deze kernwaarden/ domeinen.

Wat betekent deze kernwaarde/ dit domein?,
waarom is dat belangrijk?, wat gebeurt er als deze
ontbreekt? etc. Door middel van bijvoorbeeld
filmpjes bekijken, voorbeelden bespreken, naspelen
van situaties (drama) en verschillende gesprekken,
proberen we kinderen het belang van deze cirkel te
laten ervaren. Alle leerkrachten zullen met de
kinderen in de groep bespreken over wat zij met
elkaar verstaan onder: respect, samenwerken,
discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en
plezier.
In een volgende nieuwsbrief zullen we informeren
over het vervolg van het project!
Koningsspelen Sint Jan Baptist
Op vrijdag 20 april vinden de koningsspelen plaats.
Wie kan er komen helpen op de gezelligste
schooldag van het jaar!
Geef je op via een mail naar:
Spelendag-SintJanBaptist@outlook.com
Overblijf-afspraak m.b.t. snoepgoed
Geregeld zijn er leerlingen die tijdens de lunchpauze
snoep mee naar school nemen. Snoepen op school
willen we zoveel mogelijk beperken (zie schoolgids
voor meer informatie). Uiteraard gebeurt dit wel
tijdens bijzondere feestmomenten of schoolbrede
activiteiten. Mocht een leerling toch snoep mee
hebben gekregen, wordt de leerling verzocht om
deze te bewaren in de broodtrommel voor thuis.
Basisschool St. Jan Baptist wil graag gezond gedrag
stimuleren. Niet alleen ten aanzien van voeding
maar ook bijvoorbeeld het belang van beweging.
We hopen dat iedereen hier aan mee zal werken.
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Tips

Nieuwe Privacy Wetgeving
Op 25 mei 2018 is het zover. Vanaf dat moment is
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Alle
organisaties die persoonsgegevens verwerken
moeten aan de AVG voldoen. Wat betekent dit voor
jouw organisatie?
Imke Gijsen van Veldhovenvoorelkaar geeft op
17 april een presentatie over deze nieuwe wetgeving
en wat de gevolgen zijn voor jouw organisatie. Deze
vindt plaats in MFA-Midden (Sterrenlaan 5) en start
om 19.30 uur.
Aanmelden kan per email tot 10 april via
info@veldhovenvoorelkaar.nl.

Vrijwilligers motiveren
Hoe geef je vrijwilligers erkenning, waardering en
beloning? Zelf vinden vrijwilligers ‘dank je wel’ vaak
al genoeg. Maar als je vrijwilligers wilt behouden,
moet je meer doen. Maar wat?
Movisie geeft in het volgende artikel aan wat je als
organisatie kan doen om vrijwilligers te motiveren
en te behouden: https://www.movisie.nl/artikel/
vrijwilligers-belonen-behouden.

Tips voor het opstellen van advertenties
Graag geven we een aantal tips voor het opstellen
van een advertentie, wanneer je als organisatie op
zoek bent naar vrijwilligers.
1. Veilig internetten: Verander regelmatig je
wachtwoord, let erop dat je uitlogt als je gebruik
maakt van een openbare computer en gebruik de
laatste versie van een internetbrowser.
2. Werven: Je kunt als organisatie een vacature
plaatsen op de vacaturebank onder 'Plaats vraag'.
Je kunt gratis zoveel vacatures plaatsen als je wilt.
3. Kennismaken: Wanneer je via
Veldhovenvoorelkaar in contact bent gekomen met
een vrijwilliger maak je zo snel mogelijk een
afspraak voor een kennismakingsgesprek.
4. Vaardigheden: In de vacature kun je benoemen
welke kennis en vaardigheden je van de vrijwilliger
verwacht. Dit kan eventueel ondersteund worden
met bepaalde diploma's, bijvoorbeeld een EHBOdiploma of rijbewijs. Bij een ervarings- of
leeftijdseis moet de reden hiervoor wel acceptabel
zijn.
5. Als de vrijwilliger met haar/zijn werkzaamheden
gaat beginnen is het goed om deze de eerste tijd
mee te laten lopen met een ervaren vrijwilliger.
Maak tijdens het kennismakingsgesprek een
afspraak voor een evaluatie na ongeveer een
maand en stel een vrijwilligerscontract op.
6. Contactpersoon: Bied de vrijwilliger een vaste
contactpersoon aan voor ondersteuning en
begeleiding. Daarnaast kun je de vrijwilliger de
mogelijkheid bieden geregeld te overleggen met
andere vrijwilligers en (eventuele)
beroepskrachten over het werk.
7. Tijdsduur: Stel in de vacature geen hoge eisen aan
de uren per week die je van een vrijwilliger
verwacht. Niet meer dan 20 uur per week. De
vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen of hij/zij
meer uren wil werken.
8. Is de vacature vervuld? Pas dan de informatie in
de vacaturebank aan. De vacaturebank actueel
houden is heel belangrijk!
Deze tips kun je ook vinden op http://
www.veldhovenvoorelkaar.nl/tips-voor-organisaties.
Vragen? Neem gerust contact met ons op!
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Druk bezocht debat

Druk bezocht verkiezingsdebat
Het verkiezingsdebat dat 20 februari jl. door
DorpsVereniging Oerle werd georganiseerd is zeer
goed bezocht. Alle politieke partijen waren
vertegenwoordigd en de lijsttrekkers kregen in het
begin 3 minuten de tijd om hun politieke programma
aan het publiek presenteren. Daarna moesten zij op
stellingen reageren met rode en groene kaarten of
ze het eens of oneens waren. Na de pauze kreeg het
publiek de mogelijkheid vragen aan de lijsttrekkers
te stellen.
Jammer genoeg konden niet alle vragen behandeld
worden. Achter in de zaal werd het hele
verkiezingsdebat door cartoonist Peter Koch
vastgelegd op grote vellen papier. Onder het genot
van een drankje waren de politieke cartoons aan het
einde van de avond door iedereen te aanschouwen.
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Verkiezingsdebat vastgelegd door cartoonist Peter Koch.
http://www.stripstudio.nl

CDA in beweging

Waarden en Tradities
Hoffelijkheid en respect, vertrouwen en
behulpzaamheid. Zo moeilijk is het niet en het
maakt de samenleving zo veel mooier.
Sterke Veilige Samenleving
Een veilige samenleving is een samenleving waarin
mensen samen zorgen voor veiligheid, voor
buurtpreventie, waar drugs en criminaliteit worden
aangepakt, waar oog is voor volksgezondheid en
hygiëne, waar mogelijkheden zijn voor sport,
ontspanning en beweging.

CDA Veldhoven in beweging
Niet zomaar gekozen, maar over nagedacht. In
beweging zijn, in beweging komen en in beweging
blijven. Voor elkaar, voor behoud van een gezonde,
veilige en prettige samenleving en fijne woon- en
werkomgeving.
Het CDA is een open volkspartij. Bij ons staat de
gemeenschap centraal. De betrokkenheid van
mensen bij hun stad, hun dorp, hun gezin, hun
school, hun buurt, hun religie, hun bedrijf of hun
sportvereniging. Dat is het fundament voor het
leven in een stad, wijk of een dorp. Wij gaan uit van
een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat
betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei
komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te
nemen.
Het CDA is geworteld in alle lagen van de
samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze
gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Het
zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen
bijzondere overtuiging aan politiek doen. En
daarnaast hun bedrijf runnen, voor de klas staan of
ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar
iedereen erbij hoort.
CDA Veldhoven streeft naar een samenleving waarin
mensen meedoen, meetellen en meedenken. Een
samenleving waarin mensen thuis zijn en zich thuis
voelen, veilig zijn en in een gezonde omgeving
wonen en werken. Dit geldt natuurlijk de huidige
bewoners, maar zeker ook voor toekomstige
bewoners van Veldhoven. Met z’n allen in beweging
zijn voor de samenleving.
Het CDA Veldhoven komt in beweging voor:

Eigen huis en thuis
Voldoende gevarieerde woonruimte en een
thuisgevoel voor de huidige inwoners en de
toekomstige inwoners is het fundament van de
samenleving, zowel voor de alleenstaande inwoner
als het gezin.
Zorg voor elkaar
Het CDA Veldhoven streeft naar een samenleving
waar mensen ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd,
inkomen en eventuele beperkingen zichzelf kunnen
ontwikkelen, mee kunnen doen binnen hun
mogelijkheden en omzien naar elkaar. Wie geraakt
is door het lot van de ander kan niet anders dan in
beweging komen.
Eerlijke economie
De keuzes voor de lokale samenleving die we door
willen geven, vertalen we ook in een eerlijke
economie. Daarbij heeft de gemeentelijke overheid
een faciliterende rol. We geven ruimte aan
initiatieven vanuit de samenleving en hebben oog
voor het algemeen belang. We remmen initiatieven
niet af maar zorgen dat er meer beweging in komt.
In Oerle willen we ons graag inzetten voor het
actief burgerschap, een rijk verenigingsleven en het
op een juiste wijze integreren van nieuwe bewoners.
Daarnaast maken we ons sterk voor een
woningaanbod met appartementen voor ouderen,
meer openbaar vervoer en een ruimere en groene
basisschool.
Bovendien dient het oversteken bij de Oersebaan te
verbeteren (wandelbrug) en de veiligheid te worden
verhoogd door verlichting in het buitengebied en een
fietspad bij de Oersebaan.
U ziet, het CDA Veldhoven zet zich ook tijdens de
periode 2018-2022 samen met u in voor een
Veldhoven waar we samen leven, wonen en werken
in een gemeenschap om trots op te zijn. Samen met
u blijven we in beweging voor een Veldhoven om
door te geven.
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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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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van:
Moniek van den Wildenberg

Venkel Peer soep

Ingrediënten
- 1 grote venkelknol (boven en onderkant eraf)
- 1 ui in ringen
- 1 teentje knoflook
- 600 ml groentebouillon
- 1 peer zonder klokhuis in stukjes
Bereidingswijze
1. Snijd de venkelknol doormidden en snijd er
stukjes van.
2. Verwarm wat olijfolie in een soeppan en fruit de ui
en knoflook.
3. Schenk er 3 eetlepels van de bouillon bij als ze uit
dreigen te drogen.
4. voeg de venkel toe en schenk er 3 eetlepels van
de bouillon bij als de groente uit dreigt te drogen.
Doe vervolgens de peer erbij en de rest van de
bouillon.
5. Breng aan de kook. Laat het 30 minuten zachtjes
koken (tot de venkel zacht is)
6. Pureer de soep met een staafmixer of
blender tot je een gladde soep hebt.
Smakelijk !!!
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een
heerlijke en gezonde soep is.
Ook kinderen vinden hem erg lekker omdat de
peer hem lekker zoet maakt.
Ik geef de pollepel door aan Rob Smulders
omdat hij net in Oerle is komen wonen en
een erg goede hobbykok is.
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Paaseieren zoeken
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Ouw (k)oers

Bron:Koers van Oers, Mei 2003, nummer 5.

Onzinbrief: BRIEF UIT BELGIE
Lieve zoon, Ik schrijf deze brief langzaam, want ik
weet dat je nog niet snel kan lezen. We wonen niet
meer op dezelfde plek als toen je vertrok. Je
vaderlas in de krant dat de meeste ongelukken dicht
bij huis gebeuren, dus zijn we maar verhuisd.
Jammer genoeg kan ik je het adres ook niet sturen,
want de mensen die hier woonden hebben het
huisnummer meegenomen toen ze verhuisden,
zodat ze hun adres niet hoefden te veranderen. Het
is hier echt erg leuk. Er is zelfs een wasmachine. Ik
weet wel nog niet of het goed werkt want vorige
week heb ik er kleren ingedaan en ze nooit meer
teruggezien.
Het weer is ook best wel mooi hier. Vorige week
heeft het maar twee keer geregend: de eerste keer
drie dagen en de tweede keer vier dagen. Die jas die
je vroeg, oom Henk zei dat het te zwaar zou zijn om
over de post te sturen, dus we hebben de knopen
maar afgesneden en in de zakken gedaan.
Gisteren heeft Mark zijn sleutels in de auto
opgesloten. We maakten ons zorgen, want het
duurde zeker twee uren om mij en je vader eruit te
krijgen. Je zus Anne is vanmorgen bevallen. We
weten nog niet of het een jongen of meisje is, dus ik
kan je nog niet zeggen of je oom of tante geworden
bent.
De baby lijkt sprekend op je broer. Oom Henk is
vorige week in een vat whisky gevallen. Een paar
kerels probeerden hem eruit te trekken, maar hij
heeft zich dapper verzet. We lieten hem cremeren,
en hij heeft zeker drie dagen lang gebrand. Drie van
je vrienden zijn zaterdag met de pickup van een
brug af gereden. Maarten zat aan het stuur. Hij deed
het raam omlaag en kon zo zichzelf redden. De twee
anderen zaten achterin, en zijn dus verdronken
want ze konden het achterraampje niet open
krijgen. Voor de rest is er geen nieuws. Er gebeurt
hier niet zoveel hoor.
Liefs,
Ma
p.s.: Ik zou wat geld voor je sturen, maar ik had de
enveloppe al dichtgeplakt. Sorry.
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Rijbewijs verlengen

Publicatiebord

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor d.d.
19 maart en 16 april 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.

Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
e-mail:
publicatiebord@koersvanoers.nl

Voor senioren kost de keuring € 37,50 en voor
chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het
€ 53,50.

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.

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

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.

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

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl
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Jenny

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Jenny Kelders,
Thura Kemps, Imke Wouters, Max Buijs,
Ingmar Schilleman en Ties van den Berk.
De nieuwe redactieleden stellen zich aan u voor:

Ingmar

Hoi ik ben Jenny Kelders. Ik
woon in Oerle.
En mijn hobby’s zijn voetbal
en hobbyclup. De school
waar op ik zit is de Sint Jan
Baptist en ik zit in groep 5.
En mijn favorieten vak op
school is gym en tekenen.
En wij hebben 4 honden en 3 paarden en 3 geiten
en 2 konijnen en heel veel vissen en 1 kip en wij
hebben een boerderij en daar heb ik een zandberg
met een slingertouw en een boomhut dat is erg leuk
om mee te spelen.
Groetjes Jenny

Hallo allemaal,
Ik ben nieuw bij de Koers
voor Kids en ik ga een stukje
schrijven over mijzelf!
Mijn naam is Ingmar en ik
ben gek op voetbal en ook
ben ik keeper bij de Club
RKVVO .
Ik ben 9 jaar en zit in groep 5, ik heb een broer die
Yannick heet en die zat vorig jaar ook bij de Koers
voor Kids.
Wat ik verder heel leuk vind om te doen is:
zwemmen, buitenspelen, FIFA spelen en knutselen.
Als we op wintersportvakantie zijn doe ik skiën heel
graag!

Imke
Hallo ik ben Imke Wouters,
Ik ben 10 jaar en zit op
basisschool Sintjan Baptist
in Oerle.
Ik woon op de Hageweijer 13
samen met mijn zus Fleur,
kleine zusje Pien, mijn
moeder Baukje, mijn vader Martin en onze hond
Woef.
Mijn hobby's zijn korfbal dit speel ik bij Bio een keer
in de week een wedstrijd en een keer training.
Daarnaast speel ik piano bij de muziekschool in
Veldhoven dit doe ik een keer in de week. Ook vind
ik het heel leuk om te tekenen. De komende 5 keer
ga ik een stukje schrijven in de Koers voor kids.

Max
Vorige maand kwamen er huisdieren bij ons wonen
die ik voor mijn verjaardag heb gekregen.
Dit zijn 2 hele lieve konijntjes die Pluimpje en
Knuffie heten.
Ik heb veel zin om stukjes voor mensen te schrijven
in de Koers van Oers.
Dit was mijn voorstelstukje,
groetjes Ingmar!!!
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Hoi ik ben Max.
Ik zit op de Sint Jan Baptist
in groep 7. Mijn hobby’s zijn
voetbal en tennis. ik voetbal
bij RKVVO en ik tennis bij
T.V. De Korrel.
Ik woon al mijn hele leven in
Oerle, samen met mijn vader en moeder, mijn zus
Emma, broer Jasper en onze lieve hond Guus. Ik
heb heel veel zin om stukjes te schrijven voor de
Koers Van Oers.

Dinosaurussen
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

Hallo ik ben Ties en dit keer
wil ik vertellen over de
gigantische dino’s.
Hier komt het hele leerzame
stukje .
We gaan terug in de tijd naar 230 miljoen jaar
geleden. De eerste dino’s waren nog best klein,
helemaal niet gigantisch. Het waren vleeseters. Er
leefden toen nog heel veel andere, gekke reptielen
op de aarde. Ze denken dat de dino’s beter konden
rennen omdat hun poten recht onder hun lijf staan.
Een reptiel heeft zijn poten aan de zijkant, waardoor
hij de hele tijd op en neer moet swingen, om te
kunnen lopen.

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

200 miljoen jaar geleden waren er heel veel
vulkaanuitbarstingen op de aarde. Ze denken dat
hierdoor wel 80% van alle diersoorten in korte tijd is
uitgestorven. De dino niet. Er ontstaan juist veel
meer soorten dino’s en ze worden ook steeds groter.
Wel zo groot als een flatgebouw. Jammer genoeg
zijn de indrukwekkende dieren uitgestorven.

geen plant groeide meer!!! En de planteneters
hadden niets meer te vreten en helaas waren de
grootste DOOD. De vleesetende dino’s hadden ook
niks meer te vreten want zij eten de plantetende
dino’s. Zo stierven de dino’s uit.

Wat wetenschappers denken, is dat er een meteoriet
in is geslagen op planeet aarde.
Daardoor zat de lucht vol stof en de hele wereld was
donker en overal waren uitbarstingen van LAVA en

En mijn lievelings dino is…………T.rex de gevaarlijkste
dino op aarde.
Groetjes Ties
Tot de volgende keer.
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Neusaap

Pasen

Wij zijn Imke en Jenny,
we gaan een stukje schrijven over neusapen.
wij hebben gekozen voor neusapen omdat we
het leuke en gezellige dieren vinden
Veel leesplezier!!!!!!

Waar denk je aan bij Pasen?

Neusapen zijn uitsluitend op
het eiland Borneo te vinden.
Borneo ligt in Indonesië. Ze
hebben een lange staart, een
bolle buik en zwemvliezen
tussen de tenen. Vooral de
augurkvormige kokkerd
(neus) van een volwassen neusaapman is imposant.

Als je in Jezus, de zoon van God, gelooft denk je aan
heel veel andere dingen. Pasen is het belangrijkste
feest (veel belangrijker nog dan Kerst) en onderdeel
van de Goede Week. Wat is dat, de Goede Week?
Die week begint met Palmzondag, dan wordt gevierd
dat Jezus als een koning binnengehaald werd in
Jerusalem. Dan is er Witte Donderdag, dan is het
laatste avondmaal; Jezus eet dan brood met zijn
vrienden en drinkt wijn. Op Goede Vrijdag is Jezus
doodgegaan, aan het kruis. Wij vinden het gek dat
deze vrijdag Goede vrijdag genoemd wordt, maar
dat is omdat Jezus zijn leven gegeven heeft voor
alle andere mensen. En daarna is het Pasen, dan
wordt gevierd dat Jezus uit zijn graf is opgestaan.

De neusaap heeft een lichtoranje vacht met grijze
ledematen en een witte staart. De kruin is
oranjerood, terwijl de rest van het hoofd bleker
gekleurd is. Het gezicht is beige van kleur,Het
volwassen mannetje heeft een grote, naar beneden
hangende neus, vrouwtjes hebben een kleine
stompneus, en jonge dieren een wipneus. De grote
neus dient om indruk te maken op rivalen en op
vrouwtjes. Neusapen verdedigen hun groep fel tegen
indringers. Daarbij slaken ze een toeterend gebrul.
De neus die gewoonlijk slap naar beneden hangt,

Wij denken vooral aan paaseieren schilderen
en zoeken, de paashaas, het paasbos in Oerle
en een extra vrije dag op school.

Of je wel of niet
gelooft in Jezus, het
blijft een bijzonder
feest, wat je met
elkaar viert.
Wat dit jaar extra
bijzonder is, is dat
Eerste Paasdag op 1
april is. In deze Koers
van Oers staat ook
een artikel over 1
april.
Door Ingmar Schilleman en Max Buijs

staat bij het schreeuwen recht vooruit.
Waarschijnlijk versterkt hij ook het geluid.
Neusapen leven altijd in de buurt van water. Met
name in de mangrovebossen aan de kust, maar ook
wel in moeras- en rivierbossen verder landinwaarts.
Het zijn uitstekende zwemmers. Er zijn exemplaren
'opgevist' die zich kilometers ver op zee bevonden.
Ze eten bladeren, vruchten en mangrove ( dat zijn
bomen of struiken die voorkomen in tropische
gebieden)en bloemen. het is een bedreigde
diersoort. Ze wegen 10 - 20 kg
Groetjes Imke en Jenny
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1 April
Hallo allemaal,
binnenkort is het
weer 1 April, kikker
in je bil!
Wat is 1 April.
Waarschijnlijk is het uit
de middeleeuwen, het
feest van de zotten.
Vroeger werkte de
mensen lange dagen in het veld en dat was erg
zwaar. Daarom verzonnen ze grappen zodat het niet
zo zwaar was. De eerste grappen kwamen uit in de
zestiende eeuw.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

Ik vind 1 April altijd grappig. Omdat er dan grapjes
worden gemaakt en ik ken ook een hele grappige
grap. De hele wereld maakt grapjes op deze dag. Je
kunt mensen laten schrikken, je kunt mensen terug
pakken, enzovoort. Toevallig valt Pasen dit jaar op 1
April, en dat is geen grap!
En tenslotte een goede grap om zelf uit te halen:
1. Pak een wc rol.
2. Maak hem nat.
3. Scheur het in stukjes.
4. Kneed het tot het aan elkaar zit. (Het lijkt nu op
een drolletje)
5. Leg het op de wc rand, bij de computer of op een
stoel.

Ken jij nog een goeie grap?
Thura

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

www.dietistveldhoven.nl

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

2018

Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de
Afvalkalender van gemeente Veldhoven
(www.veldhoven.nl/afvalkalender).
Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende
ophaaldagen ontstaan.

Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

15
18

DementieCafé: Restaurant De Berkt,
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u
Ophalen groene kliko + PMD-zak

19 +20

Trekkertrek

25

Ophalen groene kliko + PMD-zak

Ophalen groene kliko + PMD-zak

26

TCO: verrassingsactiviteit

24

Ophalen oud papier

26

Ophalen oud papier

24
25

27

OMTT: Jaarlijkse Oerse Motortoertocht

27

26

Rijvereniging St Jan: ophalen oud ijzer
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
KVB: Voorjaars-Doe-Avond

28

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
KVB: Jaarlijkse wandeling

28

VKS: Paasstukje maken

30

VKS: Afsluitingsavond met BBQ

28

Opening kiosk kinderboerderij
De Hazewinkel om 15.00 uur
Ophalen groene kliko + PMD-zak

Maart
16

Ophalen groene en grijze kliko +PMD-zak

23

Zwerfvuilactie v.a. 10.30u

23

TCO: informatieavond Braderie

23

Bosbender Kids (14.30u—16.30u)

23

30
April

Juni
1+2

Boergondisch Oers

6
8+9+10

VKS: Fietsen
RKVVO 75 jaar jubileumfeest

12
19

VKS en KVB: Korte fietstocht
VKS: Fietsen en eten bij Pius X in Bladel

24
25

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
KVB: Tea-party

27

VKS: Fietsen

(29)-30 +
1 juli

TCO: Tiener4Tieners

6

Ophalen groene kliko + PMD-zak

6

Bosbender Kids (14.30u—16.30u)

7

Veldhovense Quiz

8

TCO: Braderie

11

VKS: Kaarten en rummikubben

12

13

KVB: Rondleiding door Muziekcentrum
Eindhoven met Lunchconcert
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij Route 66
Ophalen groene en grijze kliko +PMD-zak

14

Chemokar kerkplein, 08:30–10:00u

Juli

15

Garagesale Cobbeek

3

16

BIO: jaarvergadering

17

VKS: Volksdansinstuif in Best

17
20

Presentatie nieuwe privacy wetgeving
MFA-Midden (Sterrenlaan 5) 19.30 uur.
St. Jan Babtistschool: Koningsspelen

20

Ophalen groene kliko + PMD-zak

20

Bosbender Kids (14.30u—16.30u)

22
25

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
VKS: Excursie Buffelmelkerij in Breugel

27

Koningsdag

28

Ophalen
oud papier+ groene kliko + PMD-zak

12

Mei
4

Ophalen groene kliko + PMD-zak

9

VKS: Bowlen bij de Flying Bowling

11

Ophalen groene en grijze kliko +PMD-zak

12

KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij Merlijn
KVB: Moederdagbijeenkomst

14
32

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

Augustus
(9)-t/m 12

TCO: Bivak

25

TCO: Afsluiting

September
3
VKS: Volksdansen
4
DementieCafé: Restaurant De Berkt,
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u
5
KVB: Lange fietstocht
5
VKS: Openingsavond
8
Chemokar kerkplein, 08:30–10:00u
23
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
24
KVB: Ledenavond
26
VKS: Kienen

De volgende kopijdatum is

26 maart 2018
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