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Broedermeester voor Oerle
Broedermeester voor Oerle
Dertig jaar lang was Bart
Donkers broedermeester
voor de Stille Omgang.
Vanuit die hoedanigheid
regelde hij de deelname
van een aantal
Oerlenaren aan de
jaarlijkse bedevaart naar
Amsterdam. Zijn taak was
het ophalen van de
jaarlijkse contributie van
drie euro, en het innen van de kosten voor de
busreis naar onze hoofdstad. Bart stopt er na
dertig jaar mee en is naarstig op zoek naar een
opvolger.
Dit jaar wordt de Stille Omgang gehouden in de
nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart. Op de
avond van 21 maart 2020 komen duizenden
bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam,
per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de
Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht
door het centrum van Amsterdam.
De religieus meditatieve omgang door het
historische centrum passeert aan het nachtelijke
uitgaansleven van Amsterdam en wordt elk jaar
door het Gezelschap van de Stille Omgang
georganiseerd. Voor of na de Omgang wonen de
deelnemers één van de twintig feestelijke
eucharistievieringen bij, in één van de zeven
binnenstadkerken. De jongere pelgrims hebben in de
Mozes en Aaronkerk hun eigen viering.
Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar
luidt: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de
Ander….”, ontleend aan: Frans van der Lugt S.J.
Liefde en luisteren.
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van
de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was
geweest van een eucharistisch wonder dat aan een
zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de
middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met
een feestelijke mirakelprocessie.

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:  06 – 587 551 43

Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte,
inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland.
Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken
van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de
zwijgende verbondenheid van de duizenden
gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en
mediterend verbonden met Jezus Christus die zich
aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht
voor onderweg.
Bart nam enkele jaren voor zijn trouwen al deel aan
de Stille Omgang. Hij schat dat hij zeker 58 keer de
rondgang heeft gemaakt. Toen hij in 1991 begon als
broedermeester, stapten er jaarlijks zo’n twintig
Oerlenaren op de bus die hen naar Amsterdam
bracht. Gaandeweg is dit minder geworden, vorig
jaar waren er zeven deelnemers. De bus vertrekt
rond 22.30 uur bij de kerk in Oerle en tussen 03.00
en 03.30 uur is men weer terug. Het besluit van
Bart staat vast: hij stopt ermee. “Ik zou graag zien
dat iemand mijn taak als broedermeester
overneemt. Komt er geen nieuwe, dan houdt het
voor Oerle op.”
Inmiddels heeft Wim Peters, voor tenminste dit jaar
2020, deze taak op zich genomen.
Geïnteresseerden kunnen met hem contact
opnemen: telefonisch via 0651999065 of
(“gewoon op z’n Oers”) bij hem langs komen op
Oude Kerkstraat 52.
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Wijkcoördinator of vrijwilliger

Bij de ZONNEBLOEM kun
je iets voor een
medemens betekenen!
Ook jij?

Gelukkig zijn er vrijwilligers, die daar wat aan willen
doen. Door op bezoek te komen. Samen op pad te
gaan. Samen een evenement te bezoeken. Het mes
snijdt aan twee kanten: het verlost een medemens
van de eenzaamheid en schept voldoening bij de
vrijwilliger. Voldoening doordat jij je kwaliteiten en
competenties kunt benutten. Maar zeker ook
doordat je iets voor een medemens kunt betekenen.
De Zonnebloem afdeling Veldhoven werkt uitsluitend
met vrijwilligers. Maar ook een
vrijwilligersorganisatie moet gemanaged worden. Zo
is er een bestuur nodig en mensen die de website
onderhouden, invulling geven aan facebook en de PR
verzorgen.

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud

APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Het leven met een fysieke beperking kan zwaar zijn.
En als je daardoor niet of moeilijk de deur uit kunt,
is het ontmoeten van en omgaan met anderen een
probleem. Dat leidt vaak tot eenzaamheid.

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

Tot die ‘stafleden’ behoren ook wijkcoördinatoren,
die ervoor zorgen dat de bezoekende vrijwilligers
hun weg vinden naar de te bezoeken mensen en die,
met medewerking van overige vrijwilligers, het
organiseren van activiteiten op zich nemen.
Allemaal vrijwilligers, die zo direct of indirect
bijdragen aan het geluk van hen die fysiek beperkt
zijn.
Wil jij ook gelukkig worden door een ander
gelukkig te maken, meld je dan aan voor
wijkcoördinator of bezoekende dan wel
medeorganiserende vrijwilliger.
Neem voor meer informatie contact op met de
secretaris van onze afdeling, Ine Boogerd:
• e-mail: zonnebloemveldhoven@gmail.com
• telefoon: 040 253 81 47
Verdere informatie is ook te vinden op:
• Zonnebloemveldhoven.nl en Zonnebloem.nl
• Facebook: Zonnebloem Veldhoven10
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Ouw (k)oers

Basisschool nieuws

Bron: Koers van Oers, jaargang 39,
nummer 2, februari 2006

Carnavals moppen
 Een carnavalsvierder heeft behoorlijk in het
glaasje gekeken en strompelt naar zijn auto. Hij
probeert met een sigaret zijn autoportier open te
maken.
Een voorbijganger ziet het en zegt:
“Dat is een sigaret hoor waarmee u het
portier probeert open te maken.”
“Verrek”, zegt de dronken man, “dan heb
ik net mijn sleutels opgerookt!”

 Carnaval in Oeteldonk begint op zondagmorgen
met een carnavals mis in de Sint Jan.
Ik ga daar in ieder geval nooit meer naar toe.
Ik zal je vertellen waarom niet.
Vorig jaar zat ik op zondagochtend in mijn
boerenkiel in de Sint Jan.
Zie ik dat een man voor mij tijdens de dienst een
sigaret opsteekt.
Dat kan natuurlijk niet, in de kerk.
Dus ik tik de man op zijn schouder en zeg hem
vriendelijk dat een sigaret opsteken in een
huis van God geen pas geeft.
Ik vraag hem om de sigaret uit te maken.
Wat denk je dat hij doet?
Hij draait zich om en slaat zo mijn glas
bier uit mijn handen!

 De prins van Liechtenstein is in Nederland en

wordt plots ziek. Hij besluit naar een dokter te
gaan. Als hij eindelijk bij een dokter is stapt hij
binnen en zegt: “Ik ben de prins van Liechtenstein
en ik voel me ziek”. “U moet ook niet te veel
drinken als u wordt verkozen tot prins carnaval
meneer”, antwoordt de dokter streng.

 Er zit een carnavalsvierder aan de bar.

Opeens haalt hij zijn glazen oog uit z’n kas
en keilt ’m tegen de ruit.
Het glazen oog stuitert terug op de bar en de man
doet hem weer in.
“Wat doe je nou?” vraagt zijn vriend naast hem.
“Ik kijk even of mijn fiets er nog staat.”

 Op de afdeling Eerste hulp wordt een

zwaargewonde carnavalsvierder binnen gebracht.
“Naam”, informeert de verpleegster.
“Jan Jansen” antwoord de man.
De zuster vraagt of hij getrouwd is, waarop de
man antwoordt: “Nee, een ongeluk met de motor.”

 Komt een dronken carnavalsvierder bij de

muziekhandel en zegt: “Ik wil die rode trompet en
die witte mondharmonica.”
Zegt de verkoper: “M'n brandblusser mag je
meenemen maar m’n kachel blijft staan.”
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Schoolkorfbaltoernooi 2020:
Ook dit jaar is er weer het INTERSPORT
schoolkorfbaltoernooi 2020 op zaterdag 4 april
2020. Het toernooi zal plaatsvinden op het SDOveld aan de Rapportstraat in Veldhoven. Het
toernooi zal om 12.00 uur beginnen en rond 17.00
uur afgelopen zijn. Om 18.30 uur is er een
afsluitende disco voor alle kinderen die mee hebben
gedaan met het schoolkorfbaltoernooi.
Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle kinderen vanaf
groep 3 t/m 8.
Ook zal er dit jaar tijdens het schoolkorfbal van SDO
weer gelegenheid zijn voor de kinderen uit groep 1
en 2 om mee te doen. De kinderen kunnen allerlei
spellen doen die wij ook bij onze club uitvoeren
tijden het sport en spel. Het gaat hier om
bijvoorbeeld tikspelletjes, estafettes, balvaardigheid
en mikken op korven.
Schoolvoetbal kampioenschappen 2020:
Evenals vorig jaar organiseert s.v. Marvilde eind
maart, begin april de Veldhovense Schoolvoetbal
Kampioenschappen. Het toernooi is voor alle
kinderen vanaf groep 3 t/m 8.
Planning voor dit jaar:
− Woensdagmiddag 25 maart van 15.30 – 18.30
uur: groep 3 en 4
− Woensdagmiddag 1 april van 15.30 – 18.30 uur:
groep 5 en 6 meisjes en jongens
− Woensdagmiddag 8 april van 15.30 – 18.30 uur:
groep 7 en 8 meisjes en jongens

Vakantierooster basisschool

Garagesale Cobbeek

Vakantierooster 2020-2021:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

19-10-2020 t/m 25-10-2020
21-12-2020 t/m 3-1-2021
15-02-2021 t/m 21-02-2021
5-4-2021
27-4-2021
3-5-2021 t/m 16-5-2021
5-5-2021
13-5-2021 t/m 14-5-2021
24-5-2021
26-7-2021 t/m 5-9-2021

Op zondag 19 april 2020 vindt de jaarlijkse
traditionele garagesale weer plaats in de wijk
Cobbeek in Veldhoven.
Voor info zie www.garagesalecobbeek.nl

Wil jij een leuke baan en lekker bijverdienen? Lees dan snel verder!
1. Wij zijn op zoek naar medewerkers die ons team in de lunchroom, een aantal
keren per week tijdens lunchtijd (+/- 11.30 tot ongeveer 14.30), wil versterken.
Dus ideaal als u bijv. schoolgaande kinderen heeft.
2. Wij zijn ook op zoek naar een medewerker voor 18 -24 uur per week.
3. Weekend medewerkers
Door toenemende drukte zoeken wij uitbreiding van ons team. Wij hebben een lunchroom, spottersterras,
vergaderzalen, business- en feestzaal en zijn op zoek naar medewerkers voor ongeveer 24 uur per week.
Tevens bieden we de mogelijkheid om veel in de spitsuren te werken tussen 11.30 uur en 14.30 uur.
Dit kan ideaal zijn voor iemand met schoolgaande kinderen.
Eén van de grote voordelen van werken bij Schippersstop is dat onze openingstijden van 10.00 uur tot 18.00
uur zijn, dus in de avonden ben je lekker vrij. Je kunt je werk dus prima combineren met bijvoorbeeld je
opleiding, je hobby’s en/of je vrienden.
Wij zijn zeven dagen per week geopend dus het kan ook voorkomen dat je in het weekend mag werken.
Wij bieden een plezierige werkomgeving met fijne collega’s. Het is hard werken maar met tijd voor
gezelligheid.
Tevens zijn wij op zoek naar weekendhulpen.
Wat wij bieden...
• Een afwisselende functie
• Een plezierige werkomgeving
• Uren genoeg om extra bij te verdienen
• Leuke collega’s
• Fijne werktijden
Wat wij vragen...
• Een resultaatgerichte, spontane en flexibele werkhouding
• Je beschikt over een klantgerichte, gedisciplineerde instelling
• Je werkt graag samen met anderen en denkt in het belang van het team
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Wij kijken uit naar jouw reactie!
Mieke Kreutzelman - Schippers

LUNCHROOM

SchippersStop Lunchroom | Habraken 2601 | 5507 TR Veldhoven | Tel. 040 – 205 1 205 |
www.SchippersStop.nl

(advertentie)
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De parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 22 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 23 februari:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Woensdag 26 februari: Aswoensdag
09.00 uur: Eucharistieviering
19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 29 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 1 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Veldhovens
Mannenkoor)
Zaterdag 7 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 8 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 14 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)

Zondag 15 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 21 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 22 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Vieringen door de week in Christus Koningkerk
*maandag en vrijdag om 9.00 uur en
*dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om
19.00 uur.
Vieringen in de kapelkerken: 1x per maand
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:
4 maart en 1 april om 9.30 uur
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand: 11 maart
en 8 april om 9.30 uur
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:
19 februari en 19 maart om 9.30 uur

Na de vieringen bestaat de mogelijkheid om samen
koffie te drinken.

Werk aan de Kerk
Afgelopen weken is de firma Herbert Bakker bezig
geweest met de vervanging van de goten.
Monumentenwacht, die jaarlijks de kerk aan binnenen buitenkant grondig inspecteert, had in haar
rapport aangegeven dat verder uitstel van het
onderhoud aan de goten niet verstandig was. Vooral
aan de kant van het kerkhof (westzijde) waren de
goten helemaal versleten, wat op den duur weer
lekkages zou veroorzaken. Een 108-jarige kerk blijft
onderhoud vragen of het gebouw nu wel of niet
gebruikt wordt.
De heren zelf hebben foto’s voor ons gemaakt van
hun werkzaamheden op grote hoogte.
Alexa
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Succesvolle expositie

Nieuwe goten
worden
gemonteerd.

Succesvolle eerste expositie
Kunstuitleen Veldhoven e.o.
Op zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020
hebben ongeveer 25 kunstenaars (allen
aangesloten bij Kunstuitleen Veldhoven e.o.)
deelgenomen aan de expositie die
georganiseerd werd in dorpscentrum d’Ouw
School in Oerle.

Parochieberichten:
Overleden:
† Ine de Ligt – Henraat, 73 jr.
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;
donderdag 10.30-12.00 uur.

Zowel de
organisatie als de
kunstenaars
hebben genoten
van een geweldig
hoge opkomst. Er
waren ruim
honderd
schilderijen te
bewonderen en ook
diverse beelden van
glas, klei en
paverpol.
De bezoekers konden ter plekke de werken kopen
en/of lenen en na afloop van de expositie mochten
ze de kunstwerken direct mee naar huis nemen.
Alle kunstenaars kijken terug op een succesvolle
expositie en hopen dat deze volgend jaar weer
georganiseerd wordt. We hopen u dan ook weer
allemaal te mogen begroeten.
Graag willen we iedereen bedanken voor de
getoonde interesse.
Bent u nog op zoek naar een bepaald kunstwerk?
Kijk dan voor meer informatie op onze
facebookpagina of
www.kunstuitleenveldhoveneo.nl.
Mailen mag ook:
kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com.

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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Susan’s column
Gedeelde smart
door Susan Visser
Hij liet zich al snel na onze
verhuizing naar de Berkt
zien... een zwarte rat.
Vanuit het park was hij de
tuin ingekomen en zat mij
vanaf het gazon brutaal aan
te kijken. Ik keek terug.
Eerst vanuit de bijkeuken,
door het glas van de achterdeur. Ik opende de deur
en stapte naar buiten. Hij bleef rustig zitten. Ik deed
een aantal stappen
naar voren en
verwachtte dat hij zou
vluchten. Maar nee, hij
bleef waar hij was, mij
nog altijd uitdagend
aankijkend. Pas toen ik
een meter van hem
vandaan was, glipte hij
behendig door het met
klimop begroeide hek terug het park in.
Op de website van de gemeente Veldhoven zocht ik
op wat we tegen de indringer konden doen. Ik
moest het melden bij de gemeente en verder stond
ik er eigenlijk alleen voor. Het was op ons eigen
terrein dat de rat zich liet zien, dus het was aan ons
om er iets aan te doen. Tot slot moesten we de
buren informeren. Onze eerste actie was dus de
melding bij de gemeente. Via de website was het zo
gebeurd. Zoals gezegd hoefden we geen ingrijpen
door de gemeente te verwachten en dus gingen we
over op ons tweede actiepunt.
We kochten een val die er uitzag als een kooi met
binnenin een metalen fuik naar een kleiner kooitje
en zetten die op de plek waar de rat de tuin binnen
kwam. Wat aas in de val en wachten maar. Waarop
eigenlijk? Op het moment dat er een rat in het
binnenste kooitje gevangen zat. De rat (of misschien
één van zijn handlangers) was het daar duidelijk
niet mee eens. Het aas verdween op mysterieuze
wijze, maar er was geen rat te zien.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
Het enige dat verscheen was wat roestvorming op
wat roestvrij heette te zijn. Gelukkig beschikken wij
wel over enige zelfspot en zagen de humor van de
situatie in. We hadden het niet over ons hart kunnen
verkrijgen om voor een val te kiezen die de rat van
het leven zou beroven en blijkbaar was het beestje
ons nu te slim af.

Echt vermakelijk werd het pas toen we punt drie in
uitvoering brachten, de buren informeren. Meteen
kwamen de sterke verhalen los: Ratten die op
klaarlichte dag over de schutting liepen terwijl
mensen in het zonnetje hun kopje thee dronken en
ratten die als ware acrobaten vanaf de pergola het
vogelvoer wisten te stelen. Het toppunt was toch wel
de anekdote over een versufte rat die door de tuin
scharrelde. De buurman die deze rat zag was minder
zachtzinnig dan wij. Hij nam een aanloop en schopte
het dier als een voetbal de tuin uit. Zo werd
gedeelde smart toch halve smart en tot onze
verbazing kun je zelfs het financiële stuk delen. Het
rattenprobleem komt zo vaak voor dat staffelkorting
mogelijk is bij de ongediertebestrijder als buren
samen willen optrekken.
Maar uit het feit dat zoveel buurtgenoten ervaring
hadden met ratten kun je al opmaken dat dit niet
het einde van het verhaal was.
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Crypto Oers, puzzel 71

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl.
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans !
U moet de volledige oplossing vóór de
kopijdatum insturen.

De oplossing van Crypto 70 was:
1. MuziekVereniging
2. SpittErs
3. PeuterKijkochtend
4. ReanimEren
5. DeMentiecafe
6. AH
7. KinderkNipkaart
8. Oers iS Gezellig
Familienaam: Vekemans

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Nettie Bijnen,
Mieke van Campen, Annie Geven, Bets Hospel,
Sil Huijbers, Corné Kelders, Janus van Lieshout,
Henriette Segers, Annie Stemerdink,
Moniek van den Wildenberg.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
1. Bokst Herman Vikt anders op 21 maart in
Valkenswaard (3,3,4)
2. Deze vlinder vind je ook op Zand Oers (5)
3. Terreinen van een gemaal is ook een vakantiepark
(11)
4. Klinkt alsof je met deze straat op De Berkt het
land kunt bewerken (4)
5. Mexicaans feest op 5 en 6 juni (6)
6. Groter Besser kun je mengen tot een schilder
(6,6)
7. Heeft deze bleke jongen op 14 februari een
koekhart van BIO aan jou gegeven? (8)
8. Geen smalle opleiding bij Art4U Muziekfestival in
maart (5,6)
9. De Koers van Oers is geen stadse krant (9)

Succes!

9

10

Open dag Severinus

Open dag Severinus. Kom kijken!
Maak op zaterdag 7 maart kennis met het wonen,
leren en werken bij Severinus.
Onlangs ontvingen we het keurmerk ‘Beste
werkgever’, en daar zijn we trots op.
Cliënten en medewerkers vertellen je graag wat
Severinus zo bijzonder maakt. Struin
over het doe-plein, bezoek een woonhuis, neem een
kijkje in het gloednieuwe Kinderdagcentrum
of bekijk welke carrièremogelijkheden er voor jou
zijn binnen Severinus.
Je bent welkom!
Van 11.00 - 15.30 uur staan we voor je klaar in
’t Stafveld, Platanenlaan 28, 5507 MD in
Veldhoven. Neem gerust iemand mee!
Kijk voor meer info op: www.severinus.nl/opendag.
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Het interview
Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

‘We fietsen naar boven voor Kika’

www.dietist-veldhoven.nl

Kievit 37
5508 KZ Veldhoven
T: 06-24655102
E: info@dietistevivian.nl

Heidi van der Mierden en Jan-Willem van
Lieshout gaan fietsen voor het goede doel. Op
26 juni gaan ze de Stelvio op als deelnemers
aan de Giro di Kika.
Terwijl de Italiaanse berg op hen wacht, is het
tweetal al met de voorbereidingen gestart.
“We hebben hier geen bergen, dus we moeten
gewoon veel kilometers maken”, weet Heidi.
Ze gaan de uitdaging voor het goede doel niet
alléén aan. Met Janiek en Sandra Weijers
vormen ze het team Weijers Faassen Bouw.
Goed doel
Jan-Willem en Janiek kennen elkaar al heel lang.
“We zaten op dezelfde school en ook vanuit ons
werkzame leven kwamen we elkaar regelmatig
tegen”, vertelt Jan-Willem. Het idee voor de
gezamenlijke sportieve uitdaging kent zijn oorsprong
in 2019. Het bouwbedrijf waarvan Janiek medeeigenaar is, vierde dat jaar het 12,5-jarig bestaan.
Janiek: “Dat jaar was het ook twintig jaar geleden
dat mijn moeder de strijd tegen kanker verloor. Ook
de moeder van Sandra is overleden aan de ziekte.
Met de feestavond van ons bedrijf wilden we een
goed doel steunen. Bezoekers konden een donatie
doen voor de kankerbestrijding.” Omdat hij veel
fietst, leek het hem leuk om er een persoonlijk doel
aan te koppelen. “Al jaren zat ik te denken om een
keer deel te nemen aan Alpe d’HuZes. Dat was vorig
jaar het plan. Heidi en Jan-Willem zouden meegaan
als supporter. Het toeval wilde dat we allebei een
dochter hebben die net die dag het gala van het
Sondervick College had. Daarmee viel Alpe d’HuZes
af.”

Team Weijers Faassen Bouw. Met van links naar
rechts: Jan-Willem van Lieshout, Janiek Weijers,
Sandra Weijers en Heidi van der Mierden.
Giro di KiKa
Er startte een zoektocht naar een alternatief. Heidi:
“Janiek kwam vervolgens met de Giro di Kika. Het
leek hem wel leuk als wij ook mee zouden fietsen.
We besloten toen om er met vieren voor te gaan.”
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) heeft als doel
om de genezingskans van kinderen met kanker te
verhogen naar 95%. In de afgelopen jaren is het
genezingspercentage van kinderkanker gestegen
van 70% naar 75%. Alle specialisten zijn het erover
eens: er kan nog veel meer winst geboekt worden.
KiKa streeft naar 95 procent genezing van alle
kinderen met kanker. Door steeds betere
behandelingen krijgen de kinderen bovendien
minder last van bijwerkingen en gevolgen. De
resultaten van alle onderzoeken zijn veelbelovend.
Uiteindelijk hopen alle kinderoncologen dat
kinderkanker geen levensbedreigende ziekte meer
is.
Stelvio
Het viertal neemt in juni deel aan de eendaagse Giro
di KiKa Classico. Tijdens de rit naar boven, trappen
ze 1.600 hoogtemeters onder de voeten weg. De
Stelvio is de berg der bergen in Italië, een
mythische col, bekend van de Giro d’Italia en de
vele haarspeldbochten. De renners klimmen 21
kilometer naar de top om vervolgens af te dalen
naar Bormio. Sandra weet dat ze tijdens de klim te
maken krijgen met temperatuurverschil. “We nemen
een windjack en handschoenen mee naar boven.”
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Heidi: “Vorig jaar viel er op 20 juni nog sneeuw op
de berg.”
Bloed, zweet en tranen
Aan hun deelname hangt een sponsorverplichting
vast. Elk moeten ze minimaal 500,00 euro bij elkaar
brengen. Heidi meldde op Facebook dat ze met het
team de uitdaging aangaat. “Meteen kwamen er al
donaties binnen. Mensen vinden het echt een goed
doel dat aanspreekt. Daarom fietsen we graag naar
boven.” Op de site www.girodikika.nl kan na een
druk op de knop ‘deelnemers’ gezocht worden op
zoekgegeven ‘Weijers’. De teamleden worden dan
zichtbaar. Elk lid kan hier gesponsord worden. Heidi
werkt in de zorg en ziet dagelijks dat gezond zijn
niet vanzelfsprekend is. ‘Als ik door de berg te
bedwingen een bijdrage kan leveren aan onderzoek
en behandeling van kanker bij kinderen en kan
bijdragen aan een stukje kwaliteit van leven tijdens
de behandelingen, dan doe ik dat met liefde. Bloed,
zweet en tranen… met heel mijn hart en de steun
van het team ga ik op 26 juni de uitdaging aan’, zo
motiveert zij op de site www.girodikika.nl haar
deelname.
Mountainbike
Heidi: “Het mooie is dat al het
sponsorgeld rechtstreeks naar KiKa
gaat. De reis- en verblijfskosten
betalen we uit eigen zak. Nu we er
toch heen gaan, gaan we er van
genieten, het is daar zo mooi. We hebben vlakbij de
start al een goed hotel geboekt.” Daarin nemen ze
enkele dagen voor de start hun intrek. “Op
donderdag kijken we wat nodig is om de volgende
dag goed aan de start te verschijnen.” Janiek en
Sandra gaan op een wielrenfiets naar boven. JanWillem en Heidi gaan de Stelvio op de mountainbike
beklimmen.
Op 25 mei bezoekt het viertal een landelijke
bijeenkomst in Utrecht. Daar krijgen ze onder meer
een shirt van de organisatie. Zondag 2 februari
bemanden ze de garderobe tijdens het Après
skifeest in Oerle. “We kregen dat aanbod van
Lovano. Een deel van de opbrengst van de
garderobe doneren zij aan ons team”, besluit Heidi.

Hulp voor Oerse braderie
Stichting

Oerse braderie zondag 5 april 2020
HULP GEVRAAGD
Wij (Tiener Comité Oerle) zijn dringend op zoek naar
mensen die dit jaar willen helpen bij de uitvoering
van de braderie. Zoals u wellicht weet wordt de
braderie grotendeels gedragen door het bestuur, de
tieners en hun ouders. Doordat we al enkele jaren
kleine groepen 8 vanaf de basisschool hebben (de
aanwas gaat komende jaren gelukkig weer groeien)
lopen we tegen een tekort van vrijwilligers aan.
De wetenschap dat deze activiteit door veel mensen
een warm hart wordt toegedragen geeft ons de hoop
dat middels deze oproep mensen zullen reageren om
gedurende de braderie een steentje bij te dragen.

Wij zijn op zoek naar mensen die op 5 april tijdens
de braderie en/of 4 april tijdens de opbouw enkele
uurtjes zich in willen zetten om dit evenement tot
een succes te maken.
Denk hierbij aan kassa, parkeren, horeca, op- en
afbouw etc.

Vele handen maken licht werk... Hopelijk kunt u
hieraan bijdragen.
Mocht u ons kunnen helpen graag een mailtje sturen
naar: braderie@tcoerle.nl dan nemen wij contact
met u op.
Alvast bedankt.

Inzamelen Snuffelmarkt
Ook dit jaar zal er weer een snuffelmarkt aanwezig
zijn op de braderie.
Zoals u gewend bent kunt u zaterdag 4 April tussen
11.00 en 14.00 uur uw spullen komen afgeven bij
Dorpscentrum d‘Ouw School. Bent u niet in de
gelegenheid om het af te geven dan is er de
mogelijkheid dat we het bij u op komen halen. Dit
zal dan ook op 4 april gebeuren. Graag een mailtje
naar josje.slaats@hotmail.com of telefoon
0623517184

Let op: Wij nemen geen meubels en/of vuilnis aan.
We zijn op zoek naar spullen die een tweede leven
kunnen leiden.

Lovano Kitchen and Bar
Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven

www.lovano.nl | info@lovano.nl
040 - 205 12 18

Wij hopen op een mooie geslaagde dag!

Namens het bestuur van TCO
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Lena Kok.

Taco Dream
Ingrediënten (voor 4 personen)
− 8 Taco’s (2 pp)
− 400gr Rose
gebakken biefstuk
− 1 Paprika
− 1 Komkommer
− 2 Tomaten
− Ijsbergsla
− 3 EL Olijfolie
− 3 EL Limoensap
− Verse koriander
− Zout en peper
Bereidingswijze
1. Snijd de volgende ingrediënten:
biefstuk in dunne plakjes, paprika in reepjes,
komkommer in schijfjes, tomaten in plakjes,
koriander fijnhakken.
2. Maak een dressing met 3 EL olijfolie, 3 EL
limoensap de fijngehakte koriander en wat peper
en zout.
3. Verwarm in de tussentijd een pan met flink wat
boter en de oven op 180 graden.
4. Strooi over de biefstuk wat peper en zout.
5. Doe de paprika in de pan.
6. Pak de plakjes biefstuk en strijk deze door de
hete pan met boter.
7. Draai de biefstuk nog een keer om en strijk ook
deze kant door de boter.
De biefstuk heeft niet lang nodig. (Afhankelijk
van de gaarheid die jij wenst).

Dorus Seuntiens

Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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8. Wanneer de oven warm is, leg je de taco’s voor
2 minuten in de oven zodat ze warm zijn.
9. De taco’s eenmaal uit de oven breek je deze
doormidden. Leg deze op een bord.
10. Maak op de taco’s een bedje van ijsbergsla,
tomaat en komkommer.
Zodra de biefstuk met paprika gaar is leg je deze
hier bovenop.
11. Besprenkel wat met de dressing die je hebt
gemaakt.
Je hebt nu een heerlijke maaltijd!
Ik heb voor dit recept gekozen omdat zolang als dat
ik weet heb ik maag- en darmklachten. Uiteindelijk
ben ik vorig jaar bij een diëtist gekomen en probeer
ik door middel van het FOD-MAP dieet uit te zoeken
waar ik niet tegen kan.
Dit dieet moet je best streng volgen om daar profijt
van te hebben. Ik ben al niet zo’n alleseter dus: het
begin was erg moeilijk. Totdat ik wat ingrediënten
die ik wel mocht hebben ging mengen.
En mijn favoriet is toch echt deze maaltijd
geworden! Lekker, snel en ook nog eens
klachtenvrij :)
De redactie van de Koers heeft Nicolle Nabben
bereid gevonden de pollepel over te nemen.
Zij heeft met haar gezin een Vega January
gerealiseerd en heeft besloten om ook in de
andere maanden van 2020 de vleesconsumptie
te minderen. Wij zijn benieuwd met wat voor
recept ze ons gaat verrassen!

Fiesta Mexicana

Potgrondactie 2020
Geachte tuinliefhebber,

Boergondisch Oers 2020, Olé, Olé:
Fiesta Mexicana!

U bent van ons gewend dat wij
met onze muziekvereniging Sint
Cecilia uit Oerle, aan uw adres
voorbij komen voor de verkoop
van potgrond.
Op zaterdag 7 maart willen wij graag goede
kwaliteit potgrond bij u afleveren.
1 POKON 40-literzak € 4,50
of 3 zakken voor maar € 11,=
Wij begrijpen dat het gemakkelijk is
voor u als u de potgrond thuisbezorgd
krijgt en daarom kunt u de potgrond per
EMAIL of TELEFONISCH bij ons
bestellen en zorgen wij ervoor dat deze
op 7 maart a.s. in de voormiddag bij u
bezorgd wordt.

Beste Boergondiërs,
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni is Oerle een
weekend lang het decor van Zorro!!! Zorg dat je
sombrero en kleurige outfit klaar ligt want tequila,
nachos, Corona, guitarra it is! Er wordt op vrijdag
weer naar hartenlust gestreden om drie mooie
pubquiz prijzen maar vooral gezongen, gedanst en
gedronken in de Escobar ☺. De volgende dag wordt
er op de Mexicaanse Ranch gevolleyd en gestreden
om de eer én de wisselbeker. Ook voor degenen die
niet meedoen met het volleyballen, zullen er weer
spellen voor volwassenen georganiseerd worden.
Ook de senioren van de KBO zijn weer van de partij,
terwijl de kinderen van de basisschool hun eigen
Mexicaanse spelletjes spelen en het foodplein open
is voor lekkere hapjes. Er zijn dus volop nieuwe
ontwikkelingen! Hou Facebook én instagram in de
gaten, want we hebben veel te vertellen. Het wordt
een heerlijk zonnig Fiesta Mexicana. Noteren dus,
5 en 6 juni 2020, het leukste weekend van het
jaar.

Bent u gewoon thuis dan kunt u contant
afrekenen als de potgrond bij u afgeleverd wordt.
Wilt u er niet voor thuisblijven dan kunt u uw
betaling per bankoverschrijving doen. Wij zorgen er
dan voor dat de zakken potgrond bij u aan huis
worden afgeleverd.
Wat u moet doen:
− U geeft uw naam, adres en het gewenste aantal
zakken potgrond op via mailadres:
actie@sintceciliaoerle.nl of
u belt 06 57430703
− U geeft daarbij ook de keuze aan of u per
bankoverschrijving betaalt of contant bij
aflevering
− Indien u kiest voor betaling per
bankoverschrijving dan moet uw betaling uiterlijk
op 1 maart 2020 zijn bijgeschreven op het
rekeningnummer NL48 RABO 0138500835 t.n.v.
Harmonie St. Cecilia met vermelding van het
bezorgadres. Hebben wij de betaling niet tijdig
ontvangen dan zal bezorging niet plaatsvinden.
U steunt hiermee uw muziekvereniging uit
Oerle!

Hasta la pasta,
Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl
Volg ons ook op Instagram en Facebook!

www.rendersmetaal.nl
Meerheide 6 | 5521 DZ EERSEL
Tel.: 0497-519999
Fax: 0497-519505
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Vacatures Severinus

Klusdagen: een geweldig teamuitje
Ben je voor je bedrijf op zoek naar een leuk
teamuitje met een maatschappelijk verantwoord
tintje? Kom een dag klussen of bijvoorbeeld een
lunch samen voorbereiden en eten met onze
cliënten. Wij kijken graag samen met u wat een
groep (maximaal 20 personen) binnen Severinus
kan betekenen. Voor meer informatie neem contact
op: Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Zij wil langzaam maar zeker vertrouwen met je
opbouwen. Kom je 1 x per maand wandelen,
fietsen, winkelen, of fotograferen met haar?

Schuilt er een verkoop talent in jou?
Speesjaal is op zoek naar vrijwilligers die onze
cliënten ondersteunen en zelfstandig in onze winkel
willen staan.
Ondersteun jij onze cliënten bij het werken aan de
kassa?
Prijs jij onze mooie spullen aan bij het winkelend
publiek?
Kun je niet wachten? Vraag nu al meer informatie
aan ons in de winkel in het City centrum.
Voor meer informatie kun je contact op nemen met
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).

Pieter is een man met een zeer laag niveau, die een
paar woordjes spreekt. Ga jij gezellig met hem
wandelen of een boodschapje doen bij de
supermarkt van Severinus of even naar het Citycentrum? Pieter zou het gezellig vinden om dit een
keer per week met jou samen te doen.

Kom jij plaatjes draaien?
Een maal per week draaien we lekker Nederlandstalig en swing muziek. Word jij onze nieuwe DJ en
vergroot je daarmee de poule? Voor meer informatie
kun je contact opnemen met coördinator Vrijwilligers
(06-52 401 679 of vrijwilligers@severinus.nl).

Laura is een vrouw van 54 die op zoek is naar een
vriendin. Zij wil graag af en toe op zondagmiddag
naar de stad gaan. Haar hobby’s zijn een spelletje
spelen, borduren en natuurlijk ook lekker snoepen!

Jaap is een man van 26 met een ernstige
verstandelijk beperking. Hij kan erg genieten van
samen puzzelen of fietsen op de duofiets. Kom je
een keertje met hem koken of iets lekkers bakken?
Hij is bang voor honden, maar als jij hem
geruststelt, dan durft hij veel meer.

Individueel (voornamen zijn fictief)
De cliënten van Severinus vragen niet veel, alleen
wel regelmaat. Komt u een keer in de maand of in
de 6 weken hen blij maken?

Emelie zoekt een vrijwilliger om lekker mee te
"tutten". Je maakt haar helemaal gelukkig als je bij
haar haar nagels gaat lakken, met haar kinderliedjes
zingt en boodschappen met haar gaat doen. Als het
niet zulk mooi weer is, kan zij zich goed vermaken
met strijkkralen.

Jeanne is een vrouw van 31 die het lastig vindt als
je als vrijwilliger opeens niet komt, als je het wel
beloofd hebt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen
met coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of
vrijwilligers@severinus.nl).

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909
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Dansgroep Danserinoos is op zoek naar een
instructeur/vrijwilliger
Binnen Severinus wordt er door twee groepen
cliënten van verschillende niveaus gedanst. Dit is
wekelijks op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.45
uur. Naast een zeer enthousiast team van ervaren
vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe
instructeur die verstand van zaken heeft van (volks)
dansen, nieuwe elementen en dansen kan inbrengen
en kan helpen deze op muziek te zetten.
“Affiniteit” met de doelgroep moet een uitdaging
zijn! Voor meer informatie neem contact op met
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl

Zorg, welzijn en wonen

Bijna dagelijks verschijnen er in de media
artikelen over de zorgen die we moeten
hebben over de beschikbaarheid van
geneesmiddelen, zorg, welzijn en wonen en
dan in het bijzonder voor de senioren. Reden
voor het bestuur van onze belangenvereniging
om een tweetal deskundigen uit te nodigen om
ons bij te praten over deze thema’s.

Op dinsdag 28 januari jongstleden zaten om
13.30 uur honderdtwintig geïnteresseerden klaar om
te luisteren naar deze inleidingen. De spits werd
afgebeten door Jan Hendriks, apotheker van
Apotheek de Locht. Hij nam ons mee op een zeer
uitgebreide en gedetailleerde reis die ons een beeld
gaf over het verleden, het heden en de toekomstige
ontwikkeling van geneesmiddelen. Een uitgebreid
scala van afkortingen werd aan ons uitgelegd.
Samengevat komt het erop neer dat we steeds meer
vat krijgen op de ontwikkeling en beschikbaarheid
van geneesmiddelen.
Via zeer moderne technieken wordt continu gezocht
naar de meest probate geneesmiddelen tegen
actuele en te verwachten ziektes. De manier waarop
ze aan ons worden toegediend zal wezenlijk gaan
veranderen. Ook worden we steeds meer in staat
gesteld om het functioneren van ons eigen lichaam
te ‘bewaken’ met nieuwe apps die we kunnen
downloaden op onze mobiele telefoons. Bewaking op
‘afstand’ wordt ook steeds volwassener. Medische
professionals kunnen daarmee onze vitale
lichaamsfuncties continu bewaken. Kortom, we
mogen redelijk gerust zijn over het toekomstig
geneesmiddelenbeleid. Eén ding blijft echter altijd
een zorg…..dat is de gegarandeerde beschikking van
de grondstoffen voor geneesmiddelen!

Het tweede deel van de middag werd ingevuld door
Guus van Montfort, hoogleraar aan de universiteiten
van Tilburg en Twente. Hij betoogde dat we ondanks
ons gemopper heel tevreden mogen zijn over de
beschikbaarheid en de kwaliteit van de beschikbare
zorg. Via een heel herkenbaar verhaal nam hij ons
mee, met vele voorbeelden, die aangeven wat de
vooruitgang van de medische zorg is geweest en de
komende tijd zal zijn. Belangrijk moment in zijn
verhaal was de boodschap dat we niet moeten
afwachten totdat de overheid de problemen voor ons
komt oplossen maar vooral zelf het initiatief moeten
nemen. Guus somde de krachtige kanten van Oerle
op en motiveerde om ons te blijven doorgaan met
de realisatie van gewenste ontwikkelingen voor onze
dorpsbewoners. Wel moet worden geconstateerd dat
de beschikbaarheid van wonen in combinatie met
zorg een groot probleem blijft. Daar moeten we snel
samen een oplossing voor bedenken.
Als voorbeeld gaf hij een uitleg over het plaatsje
Austerlitz. Daar waren burgers in staat gebleken om
de voor hun noodzakelijke voorzieningen zelf op te
zetten. De financiering ervan was via eigen
bijdragen en crowdfunding gerealiseerd. Kortom,
pak de handschoen op en vlecht alle krachten
binnen onze gemeenschap samen tot een krachtig
touw waarmee we de toekomst naar ons toe
trekken. Een boodschap die ik graag zou willen
onderschrijven. Samen en in harmonie kan (bijna)
alles! Helaas was er geen tijd meer beschikbaar voor
een discussie tussen de inleiders en de aanwezige
luisteraars. Conclusie is wel dat dit soort
ontmoetingen zeer waardevol zijn.
Namens het bestuur,

Huub Stroeks
Voorzitter
17

BIO update

Hallo Oerlenaren, tijd voor een BIO-update!
Het afgelopen jaar was best een bewogen jaar voor
onze club. We hebben met onze leden uitgebreid
gesproken over de toekomst van BIO. Was er wel
voldoende draagkracht om als zelfstandige
vereniging verder te gaan? Of was het beter om de
samenwerking met een andere (korfbal) vereniging
op te zoeken? Na flink wat gesprekken, evaluaties
en inventarisaties hebben we daarna de knoop
doorgehakt: de schouders er onder en door met ons
eigen cluppie!
Daar zijn we inmiddels al weer een tijdje mee bezig,
en hoe! Het is mooi om te zien dat ons ledenaantal
bij de jongste jeugd weer flink is toegenomen en dat
deze jonge meiden ook een groep enthousiaste
ouders mee brengen. Ook top dat de groep meiden
van de (inmiddels) A bij elkaar is
gebleven, deze toppers zijn tijdens de afgelopen
veldcompetitie zelfs kampioen geworden!
Het is jammer dat we op dit moment niet in alle
leeftijdscategorieën een team kunnen vormen, maar
ook daar wordt hard aan gewerkt.
Het bestuur is aangevuld met vier nieuwe leden die
met een frisse blik naar de toekomst van BIO kijken.
Maar ook buiten het bestuur hebben we gelukkig
enthousiaste vrijwilligers die een hoop werk
verzetten. Kortom: BIO is weer bezig met de
toekomst!

Graag willen wij onze nieuwe bestuursleden aan
jullie voorstellen:
Sandra Verkuijlen: sinds afgelopen september ben
ik lid van het bestuur van BIO. Ik woon samen met
mijn vriend Rob Smulders en onze 2 kinderen in
Oerle. Ik korfbal al vanaf mijn vijfde bij BIO.

Op dit moment in het midweekteam op de
woensdagavond. Verder ben ik coach van het F2
team, waarin ook onze dochter Bliss korfbalt.
Chris Willems: Ik woon samen met mijn man Koen
Willems en onze dochter in Hoogeloon. Ik korfbal al
sinds mijn vijfde bij BIO. Afgelopen jaar even (5
wedstrijden) de overstap gemaakt naar Hoogeloon,
maar ik was heel snel weer terug bij BIO. Op dit
moment korfbal ik op de woensdagavond in het
midweekteam (MW2).
Roy Amendt: sinds afgelopen september ben ik lid
van het bestuur van BIO. Ik ben getrouwd met
Hanneke Amendt en wij hebben twee kinderen, Lars
en Elin. Hanneke korfbalt al 26 jaar bij BIO en Elin
sinds een jaar of 2. Ze zochten nieuw bloed in het
bestuur vandaar mijn beslissing om eens te gaan
kijken of ik toevoeging kan geven aan het bestuur.
Roel Coset: ook ik ben afgelopen september lid
geworden van het bestuur. Ik ben getrouwd met
Inge van Kuijk en wij hebben samen twee kinderen.
Inge korfbalt al bijna heel haar leven bij BIO en
speelt nu in de midweek. Mijn dochter Dieke korfbalt
nu al een paar jaar en speelt nu met veel plezier in
de F1. Ik vervul in het bestuur de rol van
penningmeester. Van korfbal heb ik niet zoveel
verstand, maar penningmeester ben ik al vaker
geweest. Ik ben blij dat ik op deze manier toch een
steentje bij kan dragen aan onze vereniging.
Wij vinden het leuk om te zien hoe onze nieuwe
bestuursleden hun rol pakken en zijn ervan
overtuigd dat zij BIO verder gaan brengen met hun
energie en nieuwe inzichten.
Intussen gaan wij verder met waar we als
vereniging goed in zijn: lekker korfballen maar
vooral ook heel veel plezier maken samen.
Op het moment dat deze Koers verschijnt is onze
Valentijnsactie net weer achter de rug. Hopelijk
hebben de koeken jullie gesmaakt!
Graag tot een volgende update en tot ziens bij BIO!

18

Samen sportief

Stichting Samen Sportief en gemeente
Veldhoven vinden de gezondheid van uw kind
belangrijk. Het WIJS Samen Sportief
programma richt zich op kinderen in de leeftijd
van 8 t/m 12 en 13 t/m 15 jaar oud die op dit
moment weinig bewegen of moeite hebben
met sociale contacten leggen. Het is een uniek
aanbod in Veldhoven en geeft kinderen de kans
om te werken aan hun zelfvertrouwen,
gezondheid en plezier te hebben in bewegen.

Op zaterdag 26 oktober 2019 is onze A1 kampioen
geworden. Ze hebben met 9-4 van Springfield A2
gewonnen. Ongeslagen kampioen in de
buitencompetitie! Klasse dames. Wij feliciteren ook
de trainers/coach Dorian Geerts en Frans Streuper
met hun kampioensteam!

Wat is WIJS?
Een les duurt 1,5 uur per week en bestaat uit
sporten, kennis opdoen over gezonde voeding en
mentale coaching, om uw kind te helpen mentaal
sterker en gezonder te worden. De lessen worden
altijd gegeven door een sportleraar, een diëtist en
een kindercoach. Bij ons krijgen de kinderen de
aandacht die ze verdienen!
Waar en wanneer?
Het beweegaanbod wordt aangeboden na schooltijd
op dinsdag bij Sportcomplex de Heiberg in
Veldhoven. Het doel van het programma is het
verbeteren van het zelfbeeld en een gezonde leefstijl
door plezier te hebben tijdens het bewegen.
Is WIJS Samen Sportief het aanbod wat past
bij uw kind?
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Schrijf uw zoon of dochter meteen in. Aanmelden
van uw zoon/dochter kan via de website
www.stichtingsamensportief.nl. Deelname is tot
de zomer van 2020 gratis!
Wilt u graag meer
informatie?
Dan kunt u contact
opnemen met de schoolverpleegkundige van de
GGD Brabant-Zuidoost. Middels een persoonlijk
gesprek kan zij u uitgebreid informeren.

D1 zoekt leden
Ben of ken jij een meisje van ongeveer 10 jaar?
Dan zijn Lara en Djessy op zoek naar jou!

Schoolverpleegkundige: Suzan Dortmans
s.dortmans@GGDBZO.nl

Ze zijn al fanatiek op de training, maar hebben meer
meiden nodig om wedstrijden te kunnen spelen.
Dus wie komt er bij onze gezellige korfbalclub?
Stuur ons een berichtje voor meer informatie:
secretariaat@biokorfbal.nl
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Carnaval in Oerle

Crypto winnaar

Carnaval in
Dorpscentrum “d’Ouw School”
Zaterdag 22 februari 2020
“Oerse Familieoptocht”

Vanaf 13.00 uur: inschrijven en opstellen
14.00 uur: vertrek bij dorpscentrum
“d’Ouw School”
Aansluitend bal en prijsuitreiking met
medewerking van DJ Sepp.

En de 14e winnaar van de Crypto Oers-prijs is ………
Mieke van Campen!!! Zij is Crypto Oers-puzzelaar
van het eerste uur en daarom zijn we extra
verheugd dat haar naam uit alle goede inzendingen
van de laatste 5 maanden werd getrokken.
De uitreiking van een
‘lekkere’ prijs heeft
onlangs
plaatsgevonden: we
hebben Mieke verrast
met een cadeaubon
van de Oerse
Molenbakker. Volgens
goed geïnformeerde
bronnen vindt ze het
gezellig om te lunchen
met vriendinnen dus
deze prijs gaat vast
goed besteed worden.
Alvast smakelijk eten,
Mieke!
Voor iedereen die nog
nooit de Crypto Oers
heeft proberen op te
lossen: ga het vooral
eens proberen!
Overleg met je
buurman, -vrouw,
wandelvriendin en/of
Mieke van Campen
tennismaat en laat die
hersens kraken. Wie weet ben jij dan de volgende
die een leuke waardebon of product ontvangt van
één van de Oerse ondernemers.

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
21

Activiteiten Bibliotheek

Activiteiten februari 2020 – de
Bibliotheek Veldhoven

Schaakmiddag
Woensdag 19 februari, 15.00-17.00 uur
Schaken is niet alleen leuk maar ook leerzaam voor
kinderen. Ze leren bij schaken beslissingen nemen
want als de situatie op het bord kritiek is, moet je
diep nadenken over je volgende zet. Verder geeft
schaken kinderen rust in deze gehaaste moderne
tijd. Schaken biedt vraagstukken die je niet meteen
op internet kunt opzoeken en waarbij je niet kunt
multitasken, maar die volledige en
onvoorwaardelijke inzet vergen. Kinderen die al een
beetje kunnen schaken, of juist heel goed, kunnen
het opnemen tegen de geoefende schaker Rob van
de Voort. Deelname is gratis en aanmelden niet
nodig. Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/schaken

Tips & Trucs voor Windows
Donderdag 20 februari, 11.00-13.00 uur
Docenten van SeniorWeb geven een workshop met
handige tips & trucs die het gebruik van Windows 10
kunnen veraangenamen. Zo demonstreren ze
deelnemers hoe zij hun systeem soepeler kunnen
opstarten en geven tips voor handige apps in de
Microsoft Store. Ook krijgen deelnemers de
gelegenheid om op de aanwezige pc’s de nieuwe
kennis meteen uit te proberen. Deelname kost € 10.
Meer informatie en aanmelden:
www.seniorwebveldhoven.nl/workshops-2
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KennisMakers: Mind-walk
Donderdag 20 februari,
18.15-20.00 uur
Tamara Spitters is een
enthousiasteling die door
beweging Brabanders een stuk
vrolijker en positiever maakt! Eén van haar
activiteiten is mensen bewust laten wandelen door
middel van Mind-walk. Op 20 februari kun je
kennismaken met Mind-walk. De bieb is het
verzamelpunt voor een korte introductie, daarna
vertrek je voor de Mind-walk. Deelname is gratis,
wel vooraf even aanmelden:
www.bibliotheekveldhoven.nl/mind-walk
Informatiebijeenkomst: De nieuwe donorwet
Vrijdag 21 februari, 14.00-16.00 uur
De nieuwe donorwet komt eraan! Veel mensen
hebben nog nooit nagedacht over orgaan- of
weefseldonatie. Dit kan om verschillende redenen
zijn. Omdat vanaf juli 2020 iedereen donor wordt als
de nieuwe wet in werking treedt, daagt Remedica
bezoekers tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst uit
om hier over na te denken en in gesprek te gaan.
Entree is gratis, wel vooraf even aanmelden:
www.bibliotheekveldhoven.nl/donorwet

Veilig op internet
Donderdag 27 februari, 11.00-13.00 uur
Via diverse media worden we regelmatig
gewaarschuwd voor computercriminelen, die het
voorzien hebben op persoonsgegevens. Kunnen we
nog wel veilig internetten? Medewerkers van
Seniorweb Veldhoven leggen deelnemers uit hoe zij
hun pc, laptop, tablet of smartphone zo veilig
mogelijk kunnen inrichten en gebruiken. En wat ze
vooral beter niet kunnen doen... Natuurlijk is er ook
de gelegenheid om vragen te stellen. Deelname kost
€ 10. Meer informatie en aanmelden:
www.seniorwebveldhoven.nl/workshops

En verder in de Bibliotheek Veldhoven in
februari:
• Spaans voorlezen 2-4 jaar: zaterdag 29 februari,
14.00-14.30 uur.

• Inloopmoment Dementheek: elke maandag 14.0016.00 uur, elke woensdag 10.30-12.30 uur, elke
donderdag 18.30-20.00 uur.

• Spreekuur DigiTaalhuis: elke dinsdag 14.00-16.00
uur, elke vrijdag 10.30-12.30 uur.

• Computerspreekuur: dinsdag 18 februari, 10.3012.00 uur, € 2,- per half uur.

• Taalcafé: elke dinsdag 18.30-20.00 uur, elke
donderdag 10.30-12.00 uur.

• Café Español: vrijdag 28 februari, 10.30-12.00
uur.

• E-bookspreekuur: elke vrijdag, 18.00-19.30 uur,
op afspraak via:
www.bibliotheekveldhoven.nl/
ebookspreekuur of tel: 040-2532901.

Kijk op www.bibliotheekveldhoven.nl/agenda
voor het volledige overzicht.

Rijbewijskeuring Veldhoven
Rijbewijskeuring in Veldhoven
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg
Rijbewijskeuringen in Dorpshuis D'n Bond,
Rapportstraat 29 medisch laten keuren voor de
verlenging van hun rijbewijs op de volgende datum:
• Maandag 24 februari
• Maandag 16 maart

• Dinsdag 31 maart
• Dinsdag 14 april
• Dinsdag 28 april
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen
€ 45,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het
tarief € 55,00.
Plan zelf makkelijk en snel een afspraak in via
www.regelzorg.nl.
Of bel de afsprakenlijn op 088 - 23 23 300.
De procedure:
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een
Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit
digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS
code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar
bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg.
Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen
naar het CBR. Het kan een paar weken duren
alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het
Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat
moment kunt u pas een afspraak maken voor de
keuring.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een
arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan
invullen.
Begin op tijd
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de
gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert
Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen
minimaal 4 maanden voor einddatum van Uw
rijbewijs. Deze regeling maakt het 75 plussers
mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te
rijden. Meer informatie over de regeling vindt u op
www.regelzorg.nl.
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Zwerfvuilactie in Oerle

Wie raadt de hoogte van de afvalberg?
Vrijdagochtend 20 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
(±10.45 uur) met het zoeken naar zwerfvuil maar
buurtgenoten zijn vrij om in hun wijk of straat al
eerder te beginnen.
Van 11.30 tot 11.55 uur mag u het door u
verzamelde afval op het veld bij de basisschool
inleveren en op de afvalberg gooien. Om 12 uur
wordt de afvalberg officieel gemeten. Degene die de
juiste hoogte raadt, wint een leuke attentie. De
gemeente zorgt ervoor dat de berg afval in de loop
van de middag weer wordt opgehaald.
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. 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.
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

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Hilarische voorstelling

Toneelvereniging Vriendenkring
Wintelre viert haar 75 jarig jubileum
met een hilarische voorstelling
Als je vereniging 75 jaar bestaat, laat je dit
niet ongemerkt voorbij gaan! Toneelvereniging
de vriendenkring heeft speciaal voor haar
jubileum een klucht laten schrijven door Rob
van Vliet. Onder regie van Henk van de Ven,
speelt een grote spelersgroep, het hilarische
stuk ‘Ja hallo, zo zijn wij niet getrouwd’.
Dorien en Berend hebben een oude pastorie gekocht
en omgetoverd tot een trouwlocatie. Maar zijn zij
wel in staat om een zaak te runnen in dit kleine
dorp? Want wie neemt er een serveerster aan die
zonder stok geen meter kan lopen?

Zoals een echte klucht betaamt zijn de personages
in het stuk nogal excentriek. Zo heb je de oude
pastoorsmeid die zich overal mee bemoeit, de ietwat
eigenaardige familie van de bruidegom, een
weddingplanner met ADHD, een dranklustige
trouwambtenaar en een zwerfster. Als kers op de
taart wordt een medium ingehuurd om orde te
scheppen in deze chaos. Of dit gaat lukken ziet u
21, 27 of 28 maart in MFA ‘De Rosdoek’ in
Wintelre.
De eerst geplande trouwerij is van de kleindochter
van de oud burgemeester. Zij gaat trouwen met de
zoon van de plaatselijke frietboer. De moeder van
de bruid is hier niet bepaald blij mee. Maar kan zij
de bruid nog overtuigen om het niet te doen? Als ze
erachter komt dat er ‘geesten’ in de pastorie wonen
weet ze helemaal niet meer of de trouwerij daar nog
wel door moet gaan.

Entree is €10,- inclusief jubileumdrankje in de
pauze en kaarten zijn te verkrijgen via
www.de-vriendenkring.nl of 040 205 3711.

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?
Blijf er niet langer mee lopen!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reflexzone behandelingen (ook preventief)
- Massages
- Coaching
- Voedingsadvies
- Ademhalingstherapie
(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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Ook biedt restaurant Craft in Wintelre een speciale
jubileumactie in de vorm van combitickets met een
3 gangendiner of lunchplank voorafgaand aan de
voorstelling. Zie
https://www.facebook.com/RestaurantCraft.Wintelre
voor meer informatie over deze jubileumactie.

Nieuwe cursus Klik & Tik

Gratis cursus in de Bibliotheek Veldhoven om
te leren omgaan met de computer en internet
Handig zijn met de computer en de weg vinden op
internet wordt steeds belangrijker in ons leven.
Bankzaken regelen, een reis boeken, woonruimte
zoeken, informatie vinden van de overheid of
belastingaangifte doen, dat gaat tegenwoordig
steeds vaker digitaal. Maar wat als u dat moeilijk
vindt?
Het DigiTaalhuis in de Bibliotheek Veldhoven helpt
mensen op weg met de cursus Klik & Tik. In deze
cursus leren deelnemers omgaan met de computer
en het internet. Typen, e-mailen, informatie zoeken,
downloaden, het komt allemaal aan bod. En als ze
willen kunnen deelnemers ook aan de slag met
social media. Dat gaat stap voor stap en er zijn
deskundige vrijwilligers die daarbij helpen. De
training kan ook gevolgd kan worden op een tablet.
Veldhovenaren die de cursus al hebben gevolgd zijn
enthousiast. 'Ik heb mijn angst voor het internet
overwonnen en ben meer wegwijs geworden',
schrijft de één in een terugblik. Een ander zegt: 'Ik
had zelfs een hekel aan de computer, maar heb er
nu beter mee om leren gaan en voel me zekerder.'
Ze beoordelen de cursus en de begeleiding
gemiddeld met een 9!
Binnenkort begint een nieuwe cursusreeks van Klik
& Tik. De cursus is gratis en bestaat uit zes lessen
op donderdag van 13.00 tot 14.30 uur in de
bibliotheek. Wilt u graag meedoen? Meld u dan aan
tijdens het spreekuur van het DigiTaalhuis: op
dinsdag van 14.00-16.00 uur of op vrijdag van
10.30-12.30 uur in de Bibliotheek Veldhoven. Bellen
kan ook: 06-24136467. Zijn er meer aanmeldingen
dan beschikbare plaatsen? Dan kunt u zich
inschrijven voor de wachtlijst.
Meer informatie: www.digitaalhuisveldhoven.nl

Wij zijn op zoek naar jou!!

Kinderen in het basisonderwijs zijn
verwonderd naar de wereld om hen heen. Hoe
werkt iets? Waarom werkt dat zo? Vanaf de
kleuters tot aan groep 8 begeleiden we uw
kind in stappen naar die wereld toe. We leren
ze lezen, rekenen, maar ook nog veel meer.
St. Jan Baptist is een samenwerkingsverband
aangegaan met andere scholen en met bedrijven
met als missie om onderwijs aan te bieden dat uw
kind klaar maakt voor de wereld van vandaag en
morgen waarin een lerend leven essentieel is. We
richten ons daarbij sterk op de omgeving waarin de
school staat en werken samen met externe partijen
binnen deze regio bij de vormgeving van dit
onderwijs. Door bedrijven en ouders te betrekken bij
het onderwijs, maak je de wereld voor kinderen
tastbaarder en ontdekken ze waarvoor ze leren
lezen, rekenen en nog veel meer. Die bedrijven
hoeven niet meteen multinationals te zijn en we
hoeven hiervoor niet altijd met de klas een hele reis
te ondernemen: de bakker om de hoek is ook een
bedrijf en de meeste ouders werken zelf bij een
bedrijf.
Jouw baan buitenshuis kan dus heel goed aansluiten
bij een thema waar we in de klas mee bezig zijn. Of
wellicht heb jij zelf geen functie
waar je iets over kan vertellen,
maar werk jij bij een organisatie/
bedrijf wat heel leerzaam kan zijn
voor zowel de bovenbouw als de
onderbouw.
Wij zijn dus op zoek naar jou!!
——————————————————————————
Basisschool St. Jan Baptist
Naam:………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………………
Mijn zoon/dochter zit in groep:………………………………
Talenten / werkomgeving, kennis en/of ervaring:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Zou je het leuk vinden om jouw ervaring te delen
met de school?
…………………………………………………………………………………

Klik & Tik deelneemster Lenie Reemers
(foto: Willem Binnendijk).

(Je kan dit briefje inleveren bij de administratie)
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De Benelux finale van FFL

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Sophie Jansen,
Saar Kater, Julia Kootkar, Owen Smulders,
Tim Spitters en Stan Uitdenbogaard

Op bezoek bij Reprof
Hallo allemaal,
Leuk dat jullie dit weer
lezen. Dit keer heb ik een
stukje geschreven over
Reprof.
Dat is de drukkerij van de
Koers van Oers. Wij mochten
daar met de Koers4kids een
keer gaan kijken.
De dag dat we er heen gingen stonden Els en
Miranda ’s middags na school op ons te wachten om
ons naar Reprof te brengen. Eerst kregen we uitleg
en vertelden ze bijvoorbeeld dat we niet aan de
snijmachines mochten komen. Toen lieten ze ons
alle machines zien en legde ze uit hoe ze allemaal
werkte.
Eerst snijden ze het papier, dan drukt een andere
machine de tekst er op en dan gaan alle blaadjes
samen naar een vouw- en nietmachine zodat het
een echt boekje wordt.
Na de rondleiding mochten we ook nog zelf een
poster ontwerpen. Dat vond ik super leuk. Ik heb
een poster gemaakt van commandant stokstaartje
die de wereld verovert met een tank.
Toen alle posters klaar waren kregen we nog wat
drinken en iets lekkers. Ook kregen we nog een
tasje mee naar huis met leuke spulletjes van de
Reprof, zoals een Reprof liniaal, een meetlint en een
schrijfboekje.
Dit was al weer mijn allerlaatste stukje voor de
koers4kids. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik
wens jullie veel leesplezier met de stukjes van de
nieuwe koers4kids.

Deze keer ga ik weer
schrijven over de FLL
(First Lego League).
25 januari ben ik met
mijn team naar Breda
geweest voor de Benelux
finale, omdat we de regio
finale hadden gewonnen.

De dag begon voor ons al om 08:05 op het
kerkplein, want daar stond onze gesponsorde VDL
bus al op ons te wachten. Toen we bij de Benelux
finale waren aangekomen moesten we ons
klaarmaken voor de openingsceremonie. Daar
kwamen de 53 teams bij elkaar.
Daarna zijn we onze spullen klaar gaan zetten voor
de robot finales, die hebben we voor ons gevoel wel
goed gedaan. We hadden van VDL ook gesponsorde
dingetjes gekregen om uit te delen zoals: pennen &
bluetooth boxjes. De pennen hadden we aan de
robot-jury’s en aan onze tegenstanders gegeven. En
de bluetooth boxjes nog aan de robot-jury’s
gegeven.
We moesten ook nog ons project presenteren over
de kerk. Toen we daar ook mee klaar waren hadden
we ongeveer twee uur voor ons zelf. In die twee uur
hadden we verstoppertje gespeeld en waren we nog
met z’n allen naar de McDonalds geweest. Toen we
alles op hadden gingen we terug want om half 5 was
de prijsuitreiking. Blijkbaar hadden ze nog niet goed
beslist wie er had gewonnen. Dus gingen we 1 uur
feesten en ze hadden nog een Kahoot quiz. Die was
best leuk.
Uiteindelijk was de prijsuitreiking begonnen, maar
toen moesten we gaan, omdat onze bus al op ons te
wachten stond. Maar toen kregen we opeens de
spelersbus van Willem II voor onze neus, waar we
mee naar huis
mochten.
Helaas hebben
we niet
gewonnen, maar
het is wel een
heel leuke dag
geweest,
Sophie

Groetjes, Stan de Koekepan

Sophie, Owen, Julia, Tim en Stan bij Reprof.
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Bente en Sophie aan de
robottafel om de missies uit te
voeren

Keepen
Hallo ik ben Tim en mijn
onderwerp is keepen. Ik
voetbalde eerst bij DBS en
nu bij RKVVO. Toen ik bij
DBS voetbalde was ik keeper
en gingen we verhuizen naar
Oerle. Ik ben toen gestopt
met keepen en ging als
speler voetballen bij RKVVO
bij de jongens (en meiden)
JO11-4. Na het seizoen ging ik naar de JO13-2 en
speelde ik op het middenveld.
Door een blessure kon de keeper van de JO13-1 niet
meer keepen en ging onze keeper van de JO13-2
naar de JO13-1, maar toen hadden wij geen keeper
meer en vroeg onze trainer wie dit seizoen nog wilde
keepen.
Onze trainer wist dat ik keeper was geweest dus
vroeg hij mij en ik wilde wel een half seizoen dus ik
begon te keepen. Ik moest er wel even inkomen
maar toen kreeg ik het wel onder de knie. Vorige
week had ik mijn eerste (oefen)wedstrijd en die ging
niet heel goed maar daarna moest ik ook nog met
de JO13-1 meedoen en dat ging wel beter. Helaas
wel nog verloren maar dat doet er niet aan toe!
En dit was mijn stukje al weer doei !

Lipdub
Weet je wat wij afgelopen
weken in de klas hebben
gedaan?
Echt iets super gaafs! Ik
vertel er graag meer over.
De opa van mijn
klasgenootje Ilana, Ton de
Vries kan erg leuke films
maken. Hij wilde graag een
film maken van onze klas. Na veel brainstormen in
de klas, hadden we het idee om een libdub te
maken.
Een libdub is een videoclip. Dan zingt en danst
iedereen mee op een liedje. Dat is erg leuk.
Iedereen komt dan in beeld en er zitten ook wat
blooper in. Wij hadden ‘High Hopes’ van Panic at the
disco.
We hebben diverse keren in de klas geoefend. Dit
was vooral erg lachen en we hebben veel plezier
gehad. Op de dag van opname kwam de opa met
een greenscreen. Dit is een helemaal groen doek.
Wij moesten hiervoor onze danspasjes doen en deed
hij daarna de videoclip erachter monteren.
Het resultaat is echt super leuk! We hebben hem
samen in de klas bekeken. Helaas staat hij niet op
YouTube ivm de privacywet. Wij hebben een super
leuke herinnering voor later!
Ton de Vries super bedankt namens heel groep 5!!!
Dit was mijn laatste stukje voor de Koers van Oers.
Nu gaan andere kinderen dingen schrijven. Ik vond
het erg leuk om te doen!
Groetjes Julia
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Als ik later groot ben...
Dan wil ik keeper of
politieagent worden.
Politie
Want als ik politieagent ben,
mag ik een geweer
vasthouden zonder opgepakt
te worden. Een vriend van
mijn vader is politieagent. Ik
mocht een keer in het politiebureau kijken en daar
heb ik toen een ritje gemaakt in een politieauto dat
was tof. Na dat ritje had ik een teddybeer gekregen.
Toen ging ik naar de cellen daar zaten geen boeven
in. Ik vond de cellen een beetje eng.
Keepen
Ik ben nu keeper van mijn team. Ik wil graag keeper
worden, omdat ik het leuk vind om te
duiken. En ik vind het fijn dat ik mijn handen mag
gebruiken. Ik vind dat ik ver kan uittrappen.
Slingerworpen vind ik nog lastig. Vanaf de grond kan
ik ook best ver trappen.
Iedereen wil scoren. Ik vind het wel leuk om te
scoren, maar keepen doe ik toch liever.

Mijn hond Mika
Hallo allemaal.

Vandaag ga ik mijn stukje
schrijven over mijn hond
Mika.
Hij is super lief maar hij bijt
nog wel een beetje omdat
het een pup is.
Hij is nog een beetje wit en een beetje goudachtig.
Hij is nog maar 9 weken oud.
Hij heeft hele lange oren en als hij op zijn zij gaat
liggen dan kan hij in zijn eigen oor bijten.
Hij had heel veel broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes,
vrienden en vriendinnen.
Rara hoeveel in totaal?
Antwoord: 20
Dit was mijn laatste stukje voor de Koers voor Kids.
Doei Doei
Groetjes Saar

De Koers Voor Kids.
Ik vond het heel leuk dit halfjaar. Als je ook bij de
Koers Voor Kids wil schrijven, neem deze tip mee:
De vergaderingen zijn op maandag van 19:00 tot
19:30.
De vergaderingen zijn ook op donderdag van 12:15
tot ongeveer 12:45. Je krijgt dan een lekkere lunch.
Dat waren een paar tips voor als je bij de Koers
Voor Kids wilt.
Dit was mijn laatste stukje over mezelf en de Koers
Voor Kids.
DOEI!
Owen
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

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

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

Nieuwe kinderredactie
De nieuwe kinderredactie is geïnstalleerd en
hieronder stellen zij zich aan u voor:

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN

Hoi allemaal. Ik ben Jasper van der Aalst.
Ik sta nu voor het eerst in de
koers voor kids en ga wat
vertellen over mezelf. Ik ben
10 jaar en op
12 april ben ik jarig. Ik woon
met mijn vader Wil, mijn
moeder Yvonne en mijn
broertje Joris op de
Lakenvelder in Oerle. Ik zit
op school St. Jan Baptist in
groep 7 maar we zijn wegens een tekort aan lokalen
naar de Berckacker verhuisd. Ik vind het best
spannend om voor het eerst in een dorpsblad te
staan omdat heel Oerle dit kan lezen. Mijn hobby's
zijn tennis, breakdance, zwemmen en gamen.
Hopelijk vinden jullie de stukjes die ik ga schrijven
leuk.
Tot de volgende koers.

Hallo allemaal! Ik ben Angelique Bongers en ik
ben acht (bijna negen) jaar oud.
Ik zit in groep 6 van St. Jan
Baptist hier in Oerle.
Ik ben geboren in Engeland
en toen ben ik verhuisd in
2017 naar Nederland. Mijn
hobby’s zijn paardrijden,
dansen en knutselen. Ik hou
ook van spelletjes spelen op
de computer, zoals Roblox
en Minecraft.
Ik heb een puppy en die heet ‘Oreo’, omdat hij zwart
en wit is net zoals een Oreo koekje!

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

Hallo allemaal,
Ik ben Nova Eikhoudt en ben 8 jaar oud.
Ik ben pas geleden verhuist
naar Oerle en woon daar
samen met mijn mama
Marcha, papa Bert, mijn
zusje Maan van anderhalf
jaar oud en mijn hond
Boomer.
Sinds kort zit ik op de school
Sint Jan Baptist. Ik vind het
erg leuk op school en heb
daar al veel nieuwe vriendjes
gemaakt. Het leukste vind ik om buiten te spelen op
het schoolplein. Mijn favoriete les op school is
rekenen op de iPad.
Ik vind het heel leuk om in Oerle te wonen!!

Groeten,
Nova Eikhoudt

Hallo mijn naam is Dean Peijnenborgh en ik
ben nieuw bij de koers voor kids.
Ik ben 8 jaar en zit in groep
5 bij meester Olivier. Ik
woon in Oerle met papa,
mama en mijn zusje Liz.
Mijn hobby’s zijn voetballen,
gamen en met lego spelen.
Van lego heb ik al heel veel
bouwwerken gemaakt. Ik
voetbal bij RKVVO JO9-2. Ik
ben keeper van mijn team
en krijg ook keeperstraining van Joris.
Afgelopen maandag was de eerste vergadering van
de koers kids.
Dit was mijn eerste stukje en vond het heel leuk om
te schrijven.
Tot de volgende keer.
Groetjes Dean
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.

2020
Februari
21

Ophalen groene kliko + PMD-zak

22

Ophalen oud papier

Ophaaldagen Kliko
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.
Mei
4
5

Herdenking klokmonument 19.50u
Gilde St Jan: verbroederingsavond met
gilde van Knegsel+Wintelre
9.30u H.Mis bij Mariakapel Zandoerle
Chemokar Kerkplein: 8.45u - 9.45u
Grote Veldhovense Quiz
Open peuterkijkochtend 9.00u-12.00u
DementieCafé: 19.30u: restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, Oerle
TCO: verrassingsactiviteit
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Gilde St Jan: feestavond trekkertrekbal
gildeterrein

22 t/m 25 Carnaval
22
23
28
Maart
3
6
7
7

7
13
13
15
20
20
20
20
21
22

25
27
28

Carnaval: familieoptocht in Oerle
(opstellen v.a. 13u, vertrek 14u)
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Ophalen PMD-zak

DementieCafé: 19.30u: restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, Oerle
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Open dag Severinus, (11.00u tot 15.30u
in ‘t Strafveld, Platanenlaan 28, Oerle)
Muziekvereniging St. Cecilia:
potgrondactie
Openstelling molen st Jan: 11.00u-16.00u
(rondleiding, verkoop meel enz.)
Ophalen grijze kliko + PMD-zak
TCO: voorjaarsactiviteit meisjes
TCO: voorjaarsactiviteit jongens
Zwerfvuilactie: 10.30u – 12.00u
TCO: info-avond braderie
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Openstelling molen st Jan: 13.30u-16.30u
(rondleiding, verkoop meel enz.)
Openstelling molen st Jan: 11.00u-16.00u
(rondleiding, verkoop meel enz.)
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Veldh. Schoolvoetbalkampioenschappen
groep 3 + 4, Marvilde terrein
Ophalen PMD-zak
Ophalen oud papier

April
1
4

Veldh. Schoolvoetbalkampioenschappen
groep 5 + 6, Marvilde terrein
Schoolkorfbaltoernooi: SDO terrein

3-4-5

BIO: kamp jongste jeugd

5

TCO: braderie

8

Veldh. Schoolvoetbalkampioenschappen
groep 7 + 8, Marvilde terrein
Ophalen grijze kliko + PMD-zak

10
18 + 19
25
26
26

32

Atelier route Veldhoven
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Gilde St Jan: vrije kruisboogwedstrijden
op gildeterrein

9
9
12
12
24
24
30
Juni
1

Gilde St Jan: 17.00u aanbesteding
Koningsvogel en gildekamer op 't Gement
onder de gildeboom op Zandoerle
Boergondisch Oers
Oerse Motor Toertocht

5+6
21

De volgende kopijdatum is

28 februari 2020

In geval van reanimatie,
bel altijd eerst 112!
Waar vind je een AED in Oerle?

Verspreid over Oerle hangen er verschillende AED's,
de volgende zijn 24 uur per dag bereikbaar:

Kapel O.L.V. in het Zand Buurtvereniging Zandoerle
Smidsvuurke 3

Tennisvereniging De Korrel

Platanenlaan 28

Severinus (Entree hal)

A.P. de Bontstraat 2

(Buiten links bij de voordeur)

Brandrood 39

(Buitenzijde naast entree)

Bij tennisvereniging De Korrel moet je, om bij de AED te
komen, vanaf 0.00u op de bel drukken en de deur openen.
Ook op de volgende adressen hangt een AED, maar die
zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar:
Overige AED’s Oerle, zie www.oerle.info/Page.aspx?id=23

Oude Kerkstraat 18

Dorpscentrum d’Ouw School

Heikantsebaan 17-19

Voetbalvereniging RKVVO

Banstraat 25

Vakantiepark Molenvelden

Wintelresedijk 51

ZOO Veldhoven

Habraken 2601-2605

SchippersStop

Berkt 18

Dr. Elings, indien thuis

Eindhovensebaan 29

Crematorium de Hoge Boght

Foto’s: Moniek van den Wildenberg

Foto impressie Snerttocht/Oerlenaar van het jaar

