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Bedankt!
Geweldig carnaval 2020!

Uitslagen van de optocht:

Wat was het een geweldig carnavalsfeest bij ons in
dorpscentrum “d’Ouw school”. Wij hebben er echt
van genoten!! Een fantastische opkomst en een
prima sfeer. Carnaval zoals carnaval kan en moet
zijn. Wij willen iedereen en met name de inwoners
van Oerle danken voor hun aanwezigheid en
bijdrage aan dit feest.

leeftijd t/m 5 jaar

Echter hadden wij als bestuur van het dorpscentrum
niet verwacht dat het zo druk zou zijn en dat heeft
op enkele momenten geleid tot langere wachttijden
dan jullie van ons gewend zijn. Onze excuses
daarvoor. Volgend jaar zullen we nog beter
voorbereid zijn op jullie aanwezigheid.

1. Cis Willems- Dolfje Weerwolfje
2. Bliss Smulders- Carnavalskoetje
3. Fleur Tournooy- Heks

Een speciaal woord van dank aan iedereen die
spontaan in actie is gekomen om ons te helpen.
Super bedankt dorpsgenoten!
Ook willen wij Marc Snelders bedanken voor het
jaarlijks organiseren van de kinderoptocht. We
hopen met z’n allen dat er iemand het stokje van
hem wil overnemen zodat de leuke en gezellige
familieoptocht blijft in ons mooie dorp “Oerle”.
Wij hopen u volgend
jaar weer terug te
zien. En dan gaan
wij er samen ons
uiterste best voor
doen om er weer
een geweldig feest
van te maken.
Namens bestuur
en vrijwilligers
van dorpscentrum
“d’Ouw school”:

BEDANKT!
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Carnavalsoptocht

1. Gus van Boekel- Dalton
2. Mijke Waarma- Prinses
3. Luuk Hermans- Indiaan

leeftijd 5 t/m 8 jaar

leeftijd 8 t/m 12 jaar

1. Annabel Driessen- Donna Corleona
2. Giel Tournooy- Harry Potter
3. Devin van Loon- Prins op witte paard
Groepen en Wagens
1. Oers is gezelligOers moet verrekus vlug trug op de koart
2. CV Fossa- Alles op bestelling
3. Familie Adriaans - bouwen op de Paleisstraat

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909

Susans Column
Over een ongenode
gast die niet naar
buiten kon
door Susan Visser
Mijn vorige column ging
over een zwarte rat in de
tuin. Al snel was dit diertje
een aanwezigheid
geworden. Bijna als een
persoonlijkheid. Op een nacht droomde ik zelfs dat
ik hem in huis zag. Hij zat in de hal bovenop de kast
waar iedereen een la in heeft voor mutsen, sjaals en
handschoenen. Hij keek me nieuwsgierig aan,
afwachtend. Ik werd wakker met een sterk gevoel
dat we de rat niet buiten zouden kunnen houden.
Eerder vroeger dan later zou hij binnen verschijnen.
Ik vertelde mijn man hierover en zei dat ik nu echt
alle ventilatiebuizen in huis ook aan de binnenkant
wilde afdichten. Serieus nam hij het niet. Het had al
heel wat voeten in aarde gehad om het stukje
plakband dat de vorige bewoners over een gat in de
buitenmuur hadden geplakt
te vervangen door een
metalen roostertje. Tot op
die warme dag waarop de
deur van de bijkeuken open
had gestaan om de vochtige
lucht van de wasdroger
kwijt te kunnen...
Ons zoontje had met
spelende buurkinderen de
hele dag in en uit gelopen
en tegen alle regels in
hadden alle deuren constant
tegen elkaar open gestaan. Van tuin naar bijkeuken,
van bijkeuken naar keuken en van keuken naar
kelder. Toen ik ‘s middags iets uit de kelder wilde
halen rook ik voor het eerst onraad. Letterlijk. Een
urinelucht steeg op uit de kelder, ik zag een
plakkerig plekje op de betegelde keldervloer dat ik
eerder niet gezien had, speelgoed was van een
plank gevallen... Hadden we een bezoeker? Die

avond liep ik naar de kelder om iets te halen en je
kunt al raden wie daar op de trap zat tussen zijn
eigen keutels. De ongenode gast hopte snel naar
beneden en weg was hij. Die nacht hielden we de
deur van de kelder dicht en konden we het diertje
tot in de slaapkamer horen krabben en knagen aan
de deur. Hij wilde eruit, naar buiten, ontsnappen.
Maar uit een afgesloten kelderbak is geen
ontsnappen mogelijk.
Dit keer lieten we serieuze vallen zetten door een
ongediertebestrijder. En na een dag was het weer
stil in de kelder. Er kwamen ook geen nieuwe
keutels dus het was tijd om de kelder te ontruimen
en schoon te maken, op zoek naar het dode
lichaam. Gek genoeg was er geen spoor van de rat.
Maar het is toch echt een afgesloten kelderbak, op
die ventilatieschachten na… dus waar kan zo’n
beestje heen? Op deze al te retorische vraag mag de
lezer zelf antwoord geven. Wij zaten na een paar
dagen in ieder geval met vliegen die zo sloom waren
dat je ze zo uit de lucht kon pakken, alsof ze met
hun groenglanzende achterlijfjes stoned een vluchtje
maakten. Inmiddels kwam een weeïge lucht uit één
van de ventilatiebuizen en eindelijk zei mijn man:
“Ik moet maar eens roostertjes plaatsen voor die
open ventilatieschachten.” Maar ik had inmiddels
grootsere plannen dan die paar roostertjes.
Wordt vervolgd.
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De Parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 21 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering (Cantor)
Zondag 22 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Woensdag 25 maart: Maria Boodschap
19.00 uur: Eucharistieviering (CK-Dameskoor)
Zaterdag 28 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 11 april: Paaswake
21.00 uur: Plechtige Eucharistieviering
(Convocamus)

Zondag 29 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Zondag 12 april: Pasen
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Plechtige Eucharistieviering (Con Brio)

Zaterdag 4 april: Palmzondagviering
met wijding palmtakken
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)

Maandag 13 april: 2e Paasdag
10.00 uur: Eucharistieviering
(Gregoriaans met Herenkoor)

Zondag 5 april: Palmzondag
met wijding palmtakken
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Zaterdag 18 april:
19.00 uur: Eucharistieviering

GOEDE WEEK
Dinsdag 7 april
19.00 uur: Boeteviering met daarna gelegenheid tot
biechten
Donderdag 9 april
19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering i.v.m.
Witte Donderdag
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Vrijdag 10 april
15.00 uur: Kruisweg i.v.m Goede Vrijdag
15.00 uur: Kinderkruisweg
(H. Caeciliakerk – Dorpsstraat 18)
19.00 uur: Lijdensverhaal

Zondag 19 april:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Chrisma-mis in Den Bosch
In de Goede Week is er op woensdag 8 april van
19.00 – 20.00 uur een viering in de
St. Janskathedraal.
Tijdens deze viering worden de oliën bereid en
gezegend. Deze oliën worden gebruikt bij het
Doopsel, Vormsel en het sacrament voor de zieken.
Tijdens deze viering hernieuwen alle priesters uit het

bisdom hun gelofte. Wilt u daarbij zijn, geef u dan
op bij het parochiecentrum van maandag t/m
vrijdag van 9.30 – 12.00 uur (040-253 22 31) of
secretariaat@christuskoning.nl
Zou u willen doorgeven of u wilt meerijden of zelf
wilt rijden en passagiers kunt meenemen?
Vieringen door de week in Christus Koningkerk
*maandag en vrijdag om 9.00 uur en
*dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om
19.00 uur.
Op woensdag 8 april vervalt de avondviering i.v.m.
de Chrisma-mis, er is dan een viering om 9.00 uur.
Vieringen in de kapelkerken: 1x per maand
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:
7 april en 5 mei om 9.30 uur
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand: 14 april en
12 mei om 9.30 uur
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand: 21 april
en 19 mei om 9.30 uur
Na de vieringen bestaat de mogelijkheid om samen
koffie te drinken.

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

fractie@cda-veldhoven.nl

Kruiswegvieringen
Tijdens de hele Vastenperiode (40-dagentijd) is er
op vrijdagmiddag om 15.00 uur een Kruiswegviering
in de Christus Koningkerk en om 19.00 uur is er een
Kruiswegviering in het Aramees.
Huispaaskaars
Voor de liefhebbers van een eigen huispaaskaars
(+ 30 cm) bestaat de mogelijkheid om een kaars te
bestellen op het parochiecentrum en in de sacristie.
U wordt verzocht om bij bestelling de paaskaars
meteen af te rekenen (€ 27,-).

Parochieberichten:
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.
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

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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Oerse Braderie
Stichting

Oerse Braderie zondag 5 april 2020
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 het voorjaar 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.
Al eens op een Quad gereden!?
Dit jaar zullen er twee banen uitgezet worden
waarop je tegen een kleine vergoeding op een echte
quad kunt rijden. Er zal op basis van leeftijd
gekeken worden op wat voor een quad je mag
rijden. Deze activiteit is in samenwerking met
"Klimrijk Veldhoven" opgezet. Je bent van harte
welkom op het activiteitenterrein achter de school.
Na het grote succes van afgelopen jaar zal er ook dit
jaar een stripaankleding zijn op het kinderplein! Er
staat een super grote spiderman van wel 5 meter
hoog. Obelix is er ook. Er zijn schminkers die je om
toveren in een echt stripfiguur. Als je rond wandelt,
is de kans groot dat je Minions of andere stripfiguren
tegen het lijf loopt. Die willen ook vast met je op de
foto of je een knuffel geven. En dan niet te vergeten
de Furie’s. Dat zijn verklede dieren/strip figuren. Zij
maken er met alle kinderen op het plein een feestje
van. Dit spektakel wil je echt niet
missen. En is zeker niet alleen
bedoeld voor kinderen.
Naast dit stripspektakel zijn er
springkussens. De kinderen
krijgen met hun entreekaartje een
gratis suikerspin en mogen een
greep doen in de grabbelton.
Onder het genot van een hapje en een drankje op

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl
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ons gezellige terras naast de basisschool kunt u alle
indrukken even rustig verwerken. Even lekker
genieten van live muziek van Coverband The
Wibra’s en optredens van de jonge danseressen
van Cardo Dance en DéDé Dance. Dit jaar is DJ
Stef Mouritz er om de boel nog eens op te zwepen
en zal blaaskapel de Eindhoveniers en Fistkapel
Veldhoven hun muziek laten horen op de markt.
Wanneer u weer uitgerust bent kunt u de zeer grote
snuffelmarkt (in d’Ouw School) nog bezoeken en
even langs de loterij met leuke prijzen lopen. Kom
en beleef al dat spektakel met ons mee.
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”.

Verkeersomleiding en overlast
Het marktterrein, de doorgaande weg door Oerle,
wordt zondag 5 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.
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
Vrijwilligers
Om deze braderie mogelijk te maken helpen tieners
en ouders altijd mee. Maar meer handen zijn altijd
welkom, dus heb je zin om enkele uurtjes te helpen
op 5 april neem dan contact op via
braderie@tcoerle.nl Voor overige vragen kun je
terecht bij Martijn Tholen: 06-51633258
Tiener Comité Oerle, werkgroep braderie.

Verkeersoverlast braderie

Sjouwers gevraagd!

Stichting

Beste dorpsgenoten

Sterke Oerlenaren gezocht!

Zoals jullie weten zal op zondag 5 april de jaarlijkse
Oerse Braderie georganiseerd worden. Dit is niet
mogelijk zonder enige hinder of overlast voor
omwonenden.

Net als andere jaren zal de Koers van
Oers ook tijdens de Oerse Braderie op
zondag 5 april 2020 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.

Houdt U er alstublieft rekening mee dat de volgende
straten autovrij dienen te zijn van zondagochtend
6.00 uur tot zondagavond 20.00 uur:
− Oude Kerkstraat (vanaf de Heikantsebaan t/m de
−
−
−
−

−

Sint Janstraat)
Zandoerleseweg (centrum t/m rotonde)
Kerkplein
Parkeerplaats bij de Rabobank
Parkeergelegenheid bij tijdelijke
woonvoorzieningen achter de Rabobank
Parkeervakken Boonberg

Tevens zullen de volgende wegen aansluitend op het
evenemententerrein afgesloten zijn voor verkeer en/
of voetgangers:
−
−
−
−
−
−
−

Paleisstraat
Boonberg
Berthastraat
Daalseweg
Zittardsestraat
Janus Hagelaarsstraat
Fossa

We maken dit jaar weer gebruik van 3
entreepunten:
− ter hoogte van de Paleisstraat
− bij de Kerk (nabij de fietsenparkeerplaats op het
Stoom)
− op de Zandoerleseweg (centrale parkeerplaats
voor auto’s)

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!
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

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking,
Organisatie van de Oerse Braderie (TCO)
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Vrijwilligers voor Severinus

Kan je zingen? Zing dan mee!
De Severinoos zijn op zoek naar een nieuwe
begeleider/ instructeur. De Severinoos oefenen op
de maandagavond en treden regelmatig op.
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!
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.
Neem jij mij mee aan de hand?
Ik ben een vrolijke, gezellige, actieve jongen. Ik heb
een kleine woordenschat, maar kan heel goed
duidelijk maken wat ik wil. Ik vind het fijn om te
weten wat ik gedurende de dag mag doen, daarom
maak ik gebruik van picto’s, plaatjes die aangeven
wat ik die dag ga doen. Ik houd heel erg van
gezelligheid en ben graag in de aanwezigheid van
anderen. Ik vind het lastig om mezelf bezig te
houden of om ergens alleen een langere tijd mee
bezig te zijn. Het zou fijn zijn als ik iemand heb die
me daarin begeleidt. Ik kan erg genieten van het
samen ondernemen van verschillende activiteiten.
Ik neem je mee!

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
Wandelen, fietsen, zwemmen, samen naar de soos
of ergens wat gaan drinken/eten zijn een aantal
activiteiten die ik graag doe; ik sta voor veel dingen
open!
Voor meer informatie neem contact op:
Hannah van Duivenbode, 06-524 01 679 of
hannah.van.duivenbode@severinus.nl
Schuilt er een verkoop talent in jou?
Pronk (voorheen: Speesjaal) is op zoek naar
vrijwilligers die onze cliënten door de weeks willen
ondersteunen en zelfstandig in onze winkel willen
staan in de weekenden. 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).
Wat is jouw talent?
Verder gaan wij altijd graag met jou in gesprek waar
we jouw talenten in kunnen zetten met en voor onze
cliënten. Een kopje thee drinken? Puzzeltje maken of
een keer naar het bloemencorso? Onze cliënten zijn
er voor in!
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Pasen met Oase

Kinderdagcentrum

Severinus opent Kinderdagcentrum
Paaswaaktocht 2020
Op “Stille Zaterdag” 11 april organiseert de
Protestantse Immanuel gemeente samen met
Geloofsgemeenschap Oase en het Baken uit
Eindhoven voor het vierde jaar de Paaswaaktocht in
Veldhoven. De tocht gaat vanaf 19 uur van start bij
de Immanuelkerk en trekt door de wijk d’Ekker.

“De tijden zijn veranderd, het paasverhaal blijft
hetzelfde, maar gezinnen komen niet meer naar de
kerk om het verhaal te horen. Daarom zoeken wij
naar nieuwe wegen om dit voor jongeren moeilijke
verhaal door te vertellen.”
Tijdens de wandeltocht kom je de verschillende
belangrijke elementen van de Goede Week tegen.
Zo wordt onderweg elkaars voeten gewassen, zoals
ook Jezus dat deed bij zijn leerlingen tijdens het
laatste avondmaal en wordt er brood met elkaar
gedeeld. Op een houten kruis mag je een briefje
timmeren met daarop je zorgen of gebeden. En een
engel vertelt het goede nieuws van Pasen om
daarna aan te komen bij het Paasvuur op het plein
aan de
Burgemeester
van Hoofflaan
bij de
voormalige
Jozefkerk.

Deelname
staat open
voor ieder die dit bijzondere verhaal wil mee
beleven. Iedereen is welkom om dit bijzondere
verhaal op deze manier mee te beleven.

Pasen vieren met Oase
Pasen is het meest onbegrijpelijke kerkelijk feest.
Het raakt de kern van ons geloof. Pasen vieren met
Geloofsgemeenschap Oase is bijzonder door samen
te komen in blokhut ’t Jikt in Zeelst. Paasmorgen
12 april is er om 9.15 uur eerst een kort ‘verstillend
moment’ met gebed en lied. Om 9.30 uur is er een
gezamenlijk paasontbijt waar iedereen zich voor kan
aanmelden. Neem gerust de kinderen mee. De
Paasviering begint om 10.30 uur en is voor jong en
oud. Na de viering is er koffie. De viering is niet
alleen voor de bekende Oaseganger, maar zeker ook
bedoeld voor allen die zich door het wonder van
Pasen willen laten raken.
Aanmelden voor het paasontbijt kan tot 5 april. Een
vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.
Het kan mondeling, via mail naar Frank Bockholts,
of vieringen@oaseveldhoven.nl
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Op maandag 2 maart 2020 opende Severinus een
gloednieuw Kinderdagcentrum in Veldhoven. Het
Kinderdagcentrum van Severinus richt zich op
kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een
verstandelijke beperking. Hier mogen de kinderen
écht kind zijn en opgroeien tussen leeftijdsgenootjes
in een liefdevolle omgeving.

Adres: Platanenlaan 28, Veldhoven.
Ontwikkelingsgericht
Het Kinderdagcentrum is een rustige, warme en
veilige omgeving waar kinderen mogen spelen,
leren, ontspannen én zichzelf zijn. De
ontwikkelingsgerichte activiteiten kunnen
schoolvoorbereidend of schoolvervangend zijn. De
ontwikkeling van kinderen wordt actief geobserveerd
door alle betrokkenen en eventueel onderzocht door
gedragskundigen.
Passende zorg
Een multidisciplinair team werkt samen met het kind
en de ouders of wettelijk vertegenwoordigers aan
een volgende stap, hoe klein of groot deze ook is.
Doordat het kinderdagcentrum onderdeel is van
Severinus kan een kind ook in alle volgende fasen
van zijn of haar leven rekenen op passende zorg.
Naast het 52 weken dagprogramma zijn er bij
Severinus mogelijkheden voor naschoolse opvang,
ambulante thuiszorg, opvoedingsondersteuning,
zaterdagopvang én logeren.
De kinderen worden intensief begeleid door een vast
team en ondersteund door een multidisciplinair
team, bestaande uit een fysiotherapeut, logopediste,
ergotherapeut en een gedragskundige
Contact
Wilt u meer informatie over het kinderdagcentrum
van Severinus? Neem dan contact op met het
Zorgbureau via zorgbureau@severinus.nl
of 040 2586319. Bekijk ons totaal aanbod op
www.severinus.nl.

Schoolhandbal toernooi
Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen

Op zondag 19 april 2019
a.s. zal H.V. Achilles’95 het
schoolhandbal toernooi
organiseren.

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

Het toernooi is voor leerlingen uit groep 5 t/m groep
8 van alle basisscholen uit Veldhoven. Het toernooi
zal van 12.00 uur tot 17.00 uur plaatsvinden in
Sportcomplex de Atalanta. Er is gekozen om niet in
de traditionele handbalsamenstelling te spelen maar
in een 4+1 Style. Uit ervaring is gebleken dat het
soms lastig is om teams bij elkaar te krijgen.

Door in plaats met 7 spelers, maar met 5 spelers te
spelen willen wij de kans vergroten op meer
inschrijvingen. Ook willen wij bereiken dat alle
deelnemende kinderen meer betrokken worden in
het spelletje. Door wat aanpassingen in de regels
wordt het spelletje intensiever en makkelijker op te
pakken voor de kinderen.

www.dietist-veldhoven.nl

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

Om de dag niet alleen leuk, maar ook leerzaam te
maken beginnen we met een gezamenlijke warmingup en training. Dit doen we ook samen met kinderen
van handbalverenigingen. Daarna zullen de
wedstrijden gaan plaatsvinden.
Voor dit handbal toernooi
kunnen jullie een
inschrijfformulier bij de
leerkracht halen.

(Advertenties)
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Voel je welkom

Voel je welkom
Na de fusie van de
6 parochies in Veldhoven
zijn we elkaar uit het oog
verloren.
Stichting
Geloofsgemeenschap Oase
heeft het initiatief
genomen om een middag
te organiseren, speciaal
voor allen die elkaar zijn
kwijtgeraakt of hun plek voor rust en meditatie
missen na de fusie, om elkaar weer te
ontmoeten. Om samen in een ontspannen
omgeving ervaringen te delen en contacten te
vernieuwen. Van harte welkom op
zondagmiddag 19 april van 15.00 tot 17.00 uur
in het Ontmoetingscentrum van de
Immanuelkerk, Teullandstraat 1.
Kerken zijn als gebouw, vaak nog meer de toren
met uurwerk en klokgelui, een herkenbaar punt.
Maar een van de gevolgen van de kerksluitingen is
het uiteenvallen van de gemeenschap. Het punt van
ontmoeting, de plaats waar ontmoeting een andere
invulling heeft dan een gewone samenkomst. Juist
voor of na een kerkbezoek worden persoonlijke
ervaringen uitgewisseld waar op andere plaatsen
geen luisterend oor gevonden wordt. Ook in
Veldhoven zijn de geluiden over het gemis aan
ontmoetingsmomenten regelmatig te horen tijdens
toevallige contacten, of andere gelegenheden. Op
alle gebieden blijkt dat wij als mens niet alleen
kunnen zijn, we hebben elkaar nodig; ieder mens is
onderdeel van een gemeenschap. Een van de pijlers
van het Christendom is gemeenschapsvorming, het
omzien naar elkaar. Oase probeert daar invulling
aan te geven, onder andere door deze middag van
ontmoeting te organiseren. Aanmelden is niet nodig,
de koffie staat klaar en voor lekkere hapjes wordt
ook gezorgd.
Programma:
15.00 uur: Inloop met koffie en gebak.
15.30 uur: Samenkomst met een woord, een
gebed, liederen, een moment van
herdenking,
16.00-17.00 uur:
Ontmoeting met hapjes en drankjes.
www.oaseveldhoven.nl
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Atelier Route Veldhoven

4 Kunstenaars uit Oerle nemen deel
aan de Atelier Route Veldhoven
In het weekend van 18 en 19 april 2020 organiseert
Kunst in het Rond Veldhoven voor de 7e maal een
Atelier Route Veldhoven. Gedurende dit weekend
zetten ook 4 Oerlese kunstenaars de deuren van
hun atelier open. Je herkent de ateliers aan de vlag
van Kunst in het Rond Veldhoven.
Kunstliefhebbers kunnen op deze dagen tussen
11.00 en 17.00 uur deze ateliers komen bekijken.
De kunstenaars laten mensen kennis maken met
hun werk en geven graag een toelichting.
De deelnemende kunstenaars uit Oerle zijn:

• Jeske Snoeren (atelier Hoogeind Keramiek)
Hoogeind 24

• Jan Reker (schilderijen)
Zittardsestraat 130
• Hanneke van der Zanden (schilderijen)
Banstraat 10
• Carla van der Heiden (keramiek-beeldende
vormgeving-fotografie) Janus Hagelaarsstraat 12
Van harte welkom ! www.kunstinhetrond.nl

Advertentie in de spotlight

Dementheek Veldhoven

In deze rubriek willen we een adverteerder uit
de Koers van Oers wat nader belichten.

Dementheek Veldhoven

Wij stellen ons voor!!
RegioBank en Handass Verzekeringen is een bank,
zoals mensen en bedrijven het graag zien. Solide en
dichtbij, met persoonlijk advies en goede producten.
Zonder poespas en gedoe, met heldere voorwaarden
en gunstige tarieven. Of het nu gaat om sparen,
hypotheken, betalen, verzekeringen of andere
financiële wensen, RegioBank en Handass
Verzekeringen heeft oog voor uw wensen. Ook al
kunt u tegenwoordig bijna alles via internet regelen,
persoonlijk contact is voor veel klanten toch een
stuk prettiger.
Het persoonlijk contact bij RegioBank en Handass
Verzekeringen maakt nou net het verschil met
andere banken. Daarom kiest RegioBank en Handass
Verzekeringen er bewust voor om een bank te zijn
bij u in de buurt. Waar u altijd binnen kunt lopen
voor vragen en informatie, melden van schades, en
het opnemen en storten van uw geld. Wij luisteren
naar uw wensen en geven professioneel advies.
We staan met ons team, bestaande uit 12
vakkundige medewerkers, graag voor u klaar om u
te verwelkomen op ons kantoor.

Dementheek Veldhoven is een ontmoetingsplek in
de bibliotheek voor iedereen die te maken heeft met
dementie of interesse heeft in het onderwerp.
Samenkomen, met elkaar delen en van elkaar leren
staan er centraal.
De dementheek is een
initiatief van de
Bibliotheek Veldhoven
en SWOVE. Bij
SWOVE kun je terecht
voor advies,
praktische hulp of
begeleiding op het
gebied van dementie.
Daarnaast biedt de
organisatie ondersteuning aan mantelzorgers via het
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven.
In de dementheek ben je welkom met vragen of om
je ervaringen te delen. Ook vind je er een actueel en
gevarieerd aanbod aan media rondom dementie en
kun je er deelnemen aan activiteiten. Geschoolde
vrijwilligers en professionals van de Bibliotheek en
SWOVE werken er met elkaar samen. Zij zetten zich
ervoor in dat mensen met geheugenproblemen en
hun mantelzorgers zo lang en zo goed mogelijk mee
kunnen blijven doen in een dementievriendelijk
Veldhoven.
Heb je interesse in de media van de dementheek? Je
bent welkom tijdens de openingsuren van de
Bibliotheek. Heb je vragen? Medewerkers van de
Bibliotheek maken je graag wegwijs in het aanbod.

Tijdens inloopmomenten zijn vrijwilligers van
SWOVE aanwezig om met je in gesprek te gaan of
om de leuke laagdrempelige activiteiten te
begeleiden:
•
•
•

Mr. de la Courtstraat 6a, 5512AS Vessem
www.handass.nl. 0497-592248

Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur
Elke woensdag van 10.30 tot 12.30 uur
Elke donderdag van 18.30 tot 20.00 uur

Adresgegevens
Dementheek Veldhoven
Meiveld 2
5501 KA Veldhoven
040 – 2532901
dementheek@bibliotheekveldhoven.nl

13

Het interview

Van sportpark de Heikant naar het
Philips Stadion
Sinds de zomer van 2018 voetbalt de
twintigjarige Oerlese middenveldster Kayleigh
van Dooren bij PSV Vrouwen. Waar de
wedstrijden van deze ploeg doorgaans op
Campus de Herdgang worden gespeeld, vindt
de wedstrijd tegen Ajax Vrouwen op 20 maart
om 19.30 voor de eerste keer in het Philips
Stadion plaats. Een mooi moment om deze
wedstrijd eens te bespreken en te vragen hoe
het haar bij PSV bevalt.

Door Jurre van de Velden
Kayleigh begon op haar 5e met voetballen bij
RKVVO. Daar heeft ze tot de C1 gevoetbald, waarna
ze overging naar een team van CTO. Dat staat voor
Centrum voor Topsport en Onderwijs en is een
opleidingsteam van de KNVB voor de eredivisie.
Omdat ze bij CTO ging voetballen, heeft ze de
laatste 3 jaren van haar middelbare school op het
Sint-Joriscollege in Eindhoven doorgebracht. Vanuit
het CTO heeft Kayleigh vervolgens de overstap
gemaakt naar PSV. Ze combineert haar voetbalcarrière bij PSV met een opleiding aan Tilburg
University.

Deze combinatie maakt dat Kayleigh druk bezet is.
Het trainingsschema dat ze bij
PSV Vrouwen
volgt, is namelijk
hetzelfde als dat
van haar
mannelijke
collega’s. Op
maandag en
woensdag wordt
er twee keer
getraind onder
leiding van trainer
Sander Lijten, op
dinsdag en
donderdag één
keer en op vrijdag
is dan de
wedstrijd.
Vervolgens is er
op zaterdag een
hersteltraining en
zondag is haar
14

wekelijkse vrije dag, voordat de nieuwe week op
maandag weer begint. Bij de trainingen wordt
rekening gehouden met de ondergrond waar de
wedstrijd van die week op wordt gespeeld; als de
wedstrijd op kunstgras wordt gespeeld, wordt er de
hele week op kunstgras getraind en vice versa voor
‘gewoon gras’.
Kayleigh is een technische middenveldster, die
gemakkelijk haar doelpunten maakt. Daarbij moet
ze het van haar inzicht en haar steekpasses hebben.
Bij PSV Vrouwen spelen ze op dit moment in het
4-4-2 systeem. Binnen dat systeem is Kayleigh van
nature meer een ‘10’, maar de laatste tijd speelt ze
vooral op ‘6’ in een wat meer defensieve rol. Ze zegt
dat ze wel even om moest schakelen om minder
risico in haar spel te leggen omdat er natuurlijk een
gevaarlijke situatie ontstaat als je in een defensieve
rol de bal kwijtraakt. Christiano Ronaldo is daarbij
een voorbeeld voor haar omdat hij niks aan het
toeval overlaat en zijn uiterste best doet om ook op
late leeftijd nog optimaal in conditie te blijven.
Naast haar clubcarrière, speelt ze al sinds haar
vijftiende in de verschillende vertegenwoordigende
elftallen van de Oranje Leeuwinnen. Op dit moment
speelt ze in het onder 23 team, ook wel bekend als
Jong Oranje. Kayleigh heeft uiteraard de ambitie om
het ‘grote’ Oranje te bereiken. Het wordt misschien
moeilijk om dit al voor de Olympische Spelen van
komende zomer te bereiken, maar ze mikt er op om
er in de aanloop naar het volgende Europees
Kampioenschap in Engeland (met de finale op
Wembley) wel bij te komen.
PSV Vrouwen staat op dit moment bovenaan in de
Eredivisie Vrouwen met 7 punten voorsprong op de
nummer twee Ajax. In de competitie zitten in totaal
8 ploegen. In het reguliere programma moeten op
het moment van schrijven nog 2 wedstrijden
gespeeld worden. Dat wil niet zeggen dat PSV met
het huidige puntenverschil met Ajax al kampioen is,
want na het reguliere programma vinden de
zogeheten play-offs nog plaats. Dat houdt in dat de
competitie wordt verdeeld in een kampioens- en een
degradatiepoule die allebei uit 4 teams bestaan,
waarbij de in de competitie behaalde punten worden
gehalveerd. Het belooft dus nog een spannende
strijd te worden wie zich uiteindelijk landskampioen
en daarmee de opvolger van FC Twente mag
noemen.
De wedstrijd tegen Ajax is een van de wedstrijden
die nog in het reguliere competitieprogramma
plaatsvindt. Waar de entreeprijs op de Herdgang 5
euro bedraagt, is de prijs in het Philips Stadion voor
deze speciale gelegenheid 3 euro. Het doel is om in
ieder geval de gehele onderste ring vol te krijgen,
zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen
zijn. In totaal is er in het stadion plaats voor 35.000
mensen.
Er is dus plaats genoeg! Geïnteresseerd? Kaarten
kopen kan via www.psv.nl/vrouwen

Vekemansavond 17 april

Jeugdworkshops

Uitnodiging presentatie India reis
Vekemansfonds in D’Ouw School

Bieb en Brede School Veldhoven
bieden jeugdworkshops

2 Bestuursleden van het Vekemansfonds, Corrie
Kampinga (sponsorkinderen) en Riet van de Ven
(projecten) zijn in februari naar India afgereisd om
daar de sponsorkinderen en zusters Ursulinen te
bezoeken. Een druk programma volgde, een reis
door Chhattisgarh, West Bengalen en Assam waar
zij veel indrukken opdeden en zelf de projecten
konden zien die dankzij de inkomsten van het
Vekemansfonds gerealiseerd zijn. Ook bezochten zij
enkele arme gezinnen van sponsorkinderen. Een
heel diverse, indrukwekkende reis, die zij graag met
u willen delen.
Op vrijdag 17 april geven zij een presentatie van
hun reis in d’Ouw School. Zuster Philomina van
Chhattisgarh en zuster Mridula van Assam verblijven
medio april in Brussel voor hun jaarlijkse
vergadering van alle Ursulinen. Als het enigszins
mogelijk is, zullen zij op deze avond aanwezig zijn.

De Bibliotheek en Brede School Veldhoven zetten
samen in op meer leesplezier en organiseren in
maart en april twee workshops voor kinderen van
verschillende leeftijden.

U bent van harte welkom! De avond start om
19.30 uur. Als u komt is het fijn (niet verplicht)
als u zich opgeeft via info@vekemansfonds.nl

Ik maak een prentenboek
De workshop ‘Ik maak een prentenboek’ start op
dinsdag
17 maart en is
geschikt voor
kinderen uit
groep 3 en 4.
In vijf
workshops
maken zij aan
de hand van
een
werkboekje
stapsgewijs hun eigen prentenboek. De kinderen
bedenken, tekenen en schrijven (waar mogelijk) zelf
een verhaal, krijgen inzicht in verhaalopbouw en de
relatie tussen tekst en beeld. Ze zijn creatief bezig
rondom lezen en boeken en beleven plezier aan
prentenboeken. De vijf opeenvolgende workshops
zijn op dinsdag 17, 24 & 31 maart en dinsdag 7 &
14 april telkens van 15.45-16.45 uur in de
Bibliotheek Veldhoven. Deelname is gratis, wel
vooraf inschrijven. Meer informatie en inschrijven:
www.bibliotheekveldhoven.nl/prentenboek
Boekenbende
Een speelse vorm van een leesclub is de workshop
‘Boekenbende’ voor kinderen uit groep 7 en 8. De
workshop bestaat uit voorlezen, samen lezen, praten
over boeken en vooral ook dingen doen, zoals een
poster maken voor de verfilming van een boek of
een enthousiasmerend promotiefilmpje maken.
Hierdoor ontstaan boeiende gesprekken en krijgen
kinderen (nog meer) leesplezier. De vijf
opeenvolgende workshops zijn op donderdag 19 &
26 maart en donderdag 2, 9 & 16 april telkens van
15.45-16.45 uur in de Bibliotheek Veldhoven.
Deelname is gratis, wel vooraf inschrijven. Meer
informatie en inschrijven:
www.bibliotheekveldhoven.nl/boekenbende
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St. Jan Baptist noodlokalen
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

Bron : ED (Merlijn van Dijk)
De Kort (VVD) moet opnieuw in gesprek met
alle betrokken schoolbesturen. Doel: de
opgenomen planning van het huisvestingsplan
‘temporiseren’ om zo de financiële druk op de
gemeente te verlichten.
Het Integrale Huisvestingsplan (IHP) gaat over de
toekomst van alle scholen in Veldhoven. Het IHP
voorziet in de bouw van tijdelijke lokalen op drie
plekken, de bouw van een volledig nieuwe school in
nieuwbouwwijk Zilverackers en verschillende
renovaties.
Inhoudelijk een mooi en voldoende ambitieus plan,
oordeelde de Veldhovense gemeenteraad al eerder.
Maar ook een ontzettend duur plan. Het IHP kost de
gemeente 31,2 miljoen euro, verspreid over vijf
jaar. “Een peperduur plan”, volgens Marionne van
Dongen, fractievoorzitter van het CDA. ,,De totale
investeringen vinden wij toch enigszins
onverantwoord. Het komt over als een soort
financiële zelfmoord.”
Te duur
Nagenoeg de volledige wensenlijst van betrokken
basisscholen en kinderopvangcentra was ingewilligd,
concludeerden verschillende partijen. Alleen
schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) had
zijn zin niet gekregen. Een voorgestelde herindeling
van het Sondervick College, met een prijskaartje
van 2 miljoen euro, gaat vooralsnog niet door.
Desondanks vonden alle Veldhovense partijen het
IHP simpelweg te duur. Zowel de voltallige oppositie
als coalitiepartij GBV had een amendement
voorbereid met als doel de financiële druk op de
gemeente wat te verlichten.

Lovano Kitchen and Bar
Oude Kerkstraat 9 | 5507 LA Veldhoven

www.lovano.nl | info@lovano.nl
040 - 205 12 18
16

De twee amendementen werden samengesmeed tot
een. De hele gemeenteraad steunde dat
amendement, met daarin de oproep de planning van
alle plannen te temporiseren. Wat dat concreet
inhoudt, is nog onduidelijk. De Kort moet opnieuw in
gesprek met alle betrokkenen. Voor 1 september
moet de wethouder het resultaat van zijn
inspanningen presenteren.
Niet vrijblijvend
Die inspanningen zijn niet vrijblijvend, benadrukte
Eric van Doren, fractievoorzitter van GBV. “Dit is een
opdracht van de raad, richting de schoolbesturen”,
zei hij tegen De Kort. “Dat mag u ze ook wel
meegeven.”
Omdat het plan als geheel wel goedkeuring kreeg
van de gemeenteraad, kan de gemeente nu aan de
slag met de bouw van noodlokalen.
Basisschool St. Jan Baptist, school voor speciaal
onderwijs Zuiderbos en nieuwbouwwijk Zilverackers
krijgen tijdelijke lokalen voor aanvang van het
nieuwe schooljaar. De Kort zegde verder toe te gaan
kijken of de bouw van noodlokalen in Zilverackers
gefaseerd kan gebeuren, mocht dat een
kostenbesparing opleveren. Of dat zo is, zal blijken
uit de aanbesteding.

Crypto Oers, puzzel 72

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 71 was:
1. Tim Van Herk
2. KApel
3. MoleNvelden
4. EGge
5. FiEsta
6. Robert Segers
7. ValenTijn
8. BredE School
9. DorpsbLad
Familienaam: Van Gestel

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Anita Peters, Anita Sanders, Annie Stemerdink,
Henriëtte Segers, Moniek van den Wildenberg, Janus
van Lieshout, Nettie Bijnen, Jo ten Have, Corné
Kelders, Mellanie Senders, Kees Hulshorst, Mieke
van Campen en Bets Hospel.

1
2
3
4
5
6

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

7
8
9

10
11
1. Is Piet Swerm anders ook broedermeester bij
VSA? (3,6)
2. Op 20 maart wordt Oers ontdaan van dolend
afval (9)
3. Deze Koers staat vol met een voornaam
opperkleed van een pater (4)
4. Ster van de nieuwe kinderredactie (4)
5. Uitgaanscentrum, eetcafe en cafetaria maken de
vrucht (2,4)
6. Klinkt als Leer bereiden met Frans (5)
7. Een zaak en een zitplaats waren in 1600 een
gerecht op Zandoers (8)
8. Wat de ploeg maakt met innerlijk gevoel is weg
(8)
9. Ine en Jan trappen niet meer in de hoop van
weer een engelse edelman (4)
10.Jacqueline en Ad staan garant (7)
11.Is Het Prettig, Iets Heel Persoonlijks of
Interessante Hogere Politiek? (1,1,1)
Succes!
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Belastingcafé

Belastingcafé in de Bibliotheek
Veldhoven
t/m 20 april a.s.
Makkelijker kunnen we het niet maken... wel
leuker! Op zeven data in maart en april kan
men in de Bibliotheek Veldhoven gebruik
maken van gratis hulp bij online
belastingaangifte.
De blauwe envelop verdwijnt, de belastingaangifte
blijft. Nu en in de toekomst vult u hem digitaal en
via internet in. Bent u digitaal vaardig, maar kunt u
als het op belastingen aankomt wel wat
ondersteuning gebruiken? Dan bent u van harte
welkom bij het Belastingcafé.
Hoe werkt het?
Heeft u een werkende DigiD? En alle gegevens bij de
hand die nodig zijn voor de aangifte? Dan kunt u
terecht bij het Belastingcafé. U vult uw
aangifteformulier zelf in. Als u hierbij fiscale vragen
heeft, kunnen de deskundige vrijwilligers u op weg
helpen. Deze service is bestemd voor particulieren,
niet voor ondernemers of ZZP'ers. Een DigiD
aanvragen gaat via www.digid.nl. Daarna ontvangt u
binnen 5 dagen een activeringscode per post. Na het
activeren kunt u van uw DigiD gebruikmaken.
Data en tijdstippen
Het Belastingcafé wordt gehouden op:
• Woensdag 18 maart, van 14.00 tot 17.00 uur
• Zaterdag 28 maart, van 11.00 tot 13.00 uur
• Zaterdag 4 april, van 11.00 tot 13.00 uur
• Woensdag 15 april, van 14.00 tot 17.00 uur
• Maandag 20 april, van 14.00 tot 17.00 uur
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Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Aanmelden
Het Belastingcafé is gratis toegankelijk, u dient
zich wel vooraf aan te melden via e-mail:
belastingcafe@bibliotheekveldhoven.nl
of tel: 040-253 29 01. Bij uw aanmelding kunt u
aangeven welke data of tijden u schikken. U
ontvangt dan zo snel mogelijk een bevestiging
van uw afspraak.
Samenwerkingspartners
Belastingcafé Veldhoven is een initiatief van de
Bibliotheek Veldhoven in samenwerking met BSR
Veldhoven, KBO Kring Veldhoven en PVGE
Afdeling Veldhoven.
Meer informatie:
www.bibliotheekveldhoven.nl/belastingcafe

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Nicolle Nabben.

Groentetaart
Ingrediënten

− bladerdeeg
− bloemkoolroosjes,
− broccoli (courgette, spruitjes, spinazie, prei kan
−
−
−
−
−
−
−

ook, kies wat je lekker vind of wat je hebt liggen)
tomaten
kaas
eieren
tijm
koriander
scheutje melk
peper en zout

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200°C, zorg dat er
voldoende bloem op je werkblad ligt en leg de
ontdooide deegplakjes op elkaar op het werkblad
en rol ze uit tot een rechthoekige lap, bekleed de
ovenschaal met het deeg.
2. Kook de bloemkool met broccoli 5 min in een
laagje water met zout en giet het af, of wok je
groente op hoog vuur. Snijd de tomaten in
schijfjes. Verdeel de groenten over de
deegbodem.
3. Klop de eieren los en roer kaas, tijm, koriander,
zout en peper er door heen. Schenk het mengsel
over de groenten. Bak de groentetaart in de oven
in 25-30 minuten goudbruin en gaar. Laat de
taart 5 minuten afkoelen voor het aansnijden.
Eet smakelijk!
Eind december 2019 hebben we het plan opgevat
om in januari 2020 alleen vegetarische maaltijden te
koken. Het plan ontstond na aanleiding van een
discussie over de “Ik pas- Doe jij ook mee?
Campagne”, in combinatie met de milieu impact van
het eten van vlees. Het plan werd niet door
iedereen, die een of meerdere keren per week aan
de gezinstafel aanschuift, met evenveel
enthousiasme ontvangen. En in de eerste weken viel
het ook een beetje tegen om een geschikte
avondhap op tafel te zetten. We merkten dat we in
een vast boodschappen - en dus ook eet-ritueel
zaten en daar moesten we vanaf. Maar dat is gelukt.
In februari hebben we het doorgezet, geen 7 dagen
per week maar 3 of 4 dagen en dat bevalt prima! De
groentetaart, een van de gerechten die is gebleven
na vega januari, is overigens ook lekker met
spekjes!
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Rijbewijskeuring in Oerle
Rijbewijskeuringen ook in Uw eigen
Oerle!
Automobilisten die vanuit het CBR een keuring nodig
hebben kunnen terecht op Berkt 18.
Afspraken, telefonisch gemaakt (liefst ’s avonds
tussen 19.00 en 20.00 uur zodat ik alle tijd heb om
u te woord te staan), kunnen meestal binnen een
week plaats vinden.
Een keuring kost nooit meer dan € 40,-.
Leden van de ouderenbond (KBO, PvGE, ANBO)
krijgen 25% korting op vertoon van hun ledenpas en
betalen dus € 30,-.
Voor jonge aspirantautomobilisten die naar
aanleiding van hun vragenlijst tijdens de rijles
gekeurd moeten worden geldt een speciaal
jongerentarief van € 20,-.
De procedure:
U vult op mijn.cbr.nl een gezondheidsvragenlijst in.
Hiervoor hebt U digiD met SMS code nodig. Beschikt
u niet over een computer dan kunt u, na afspraak,
op het gemeentehuis of bij het CBR ook een
vragenlijst kopen. U vult de vragen in en verstuurt
de lijst naar het CBR.
Na enige tijd krijgt u een keuringsformulier wat past
bij de antwoorden die u hebt gegeven.
Dan maakt u de afspraak.
Ik vul na de keuring de uitslag rechtstreeks in op de
computer van het CBR. Dit kan dan niet meer fout
gaan en de afhandeling gaat bijzonder snel daarna.
Ook geef ik u altijd aan wat ik verwacht als er
eventueel vervolgonderzoeken nodig zouden zijn. U
staat dan nooit voor verrassingen.
Hebt u nog vragen bel mij dan gerust!
Margot Elings, arts

Praktijk voor
rijbewijskeuringen
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452
margot@m-elings.net
BIG nr: 29039711301

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
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www.rendersmetaal.nl
Meerheide 6 | 5521 DZ EERSEL
Tel.: 0497-519999
Fax: 0497-519505

Dorpsvereniging Oerle

Nieuws van DorpsVereniging Oerle
− De Seniorenpartij Veldhoven wil graag een

−

−

−

−

−

−

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

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud

Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

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

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

−

gesprek met de Dorpsvereniging om inzicht te
krijgen wat die allemaal doet. Gaan we
binnenkort doen.
Moniek van den Wildenberg, Martin Wouters en
Harry van der Zanden zijn op 20 februari naar
het ‘Droomatelier’ geweest. Dit betreft de
omgevingsvisie van Veldhoven in 2040. Er komt
een vervolgsessie.
We hebben allemaal in het ED en het
Veldhovens Weekblad kunnen lezen dat het IHP
(Integraal HuisvestingsPlan voor de scholen) een
feit is. De Dorpsvereniging heeft zich hier
actief voor ingezet. Beloofd is dat de
noodlokalen bij Sint Jan Baptist er voor het
volgende schooljaar staan.
Onze wijkbrigadier Berrie van Heugten is
wegens gezondheidsredenen tijdelijk minder op
straat te zien. Hij is wel aanspreekbaar via de
telefoon (0900-8844) en geeft aan actie te
ondernemen als dat nodig is.
Harry van der Zanden heeft de VAT- bijeenkomsten (Veldhoven Aan Tafel) overgenomen van
Jos van Haren die dit jaren heeft gedaan. Dit gaat
over het sociaal domein in meest brede zin.
De verkiezing van de Oerlenaar van het jaar is
weer goed verlopen. Er waren veel nominaties
voor Toos Senders. Wel moeten we duidelijker
zijn dat alleen kandidaten in aanmerking komen
die daadwerkelijk in Oerle wonen.
Er is op aandringen van de Dorpsvereniging
weer overleg geweest met de gemeente over de
dorpsgrenzen, omdat de gemeente erg lang op
zich liet wachten. Uiteindelijk zal Huijsackers
niet onder Oerle vallen.
Het project wandelpaden op Hoogackers loopt nu
al 3 jaar. We hebben als Dorpsvereniging
nogmaals aangedrongen bij de gemeente dat ze
hun afspraken nakomen en in gesprek gaan met
betrokkenen, zoals beloofd.

− Op initiatief van de Dorpsvereniging is er een

−

−

−

−

gesprek geweest met de directie van ASML en
wethouder Ad van den Oever over de tijdelijke
parkeerplaatsen die ze op Habraken willen. We
hebben een aantal voorwaarden gesteld die door
ASML zullen worden gehonoreerd. Dat wil zeggen
dat het tijdelijk is, de entree middels een
ventwegconstructie vanaf de Oersebaan zal
zijn, dus niet vanaf de Scherpenering, en er een
groene haag zal worden geplaatst met
nestkasten waar dat kan, een CO2 –vriendelijke
ondergrond, vervoer met elektrische busjes, een
actief beleid van ASML om sluipverkeer door het
dorp tegen te gaan. Ook de busjes rijden over
de Oersebaan en niet door het dorp.
Omwonenden willen eventueel nog bezwaar
maken en zijn daar vrij in.
Er zijn binnen het bestuur enkele taken
overgedragen omdat Miranda van Vlerken wel erg
veel op haar bordje had.
Moniek van den Wildenberg en Dré Jonkers
hebben een gesprek gehad met het
parochiebestuur om onze onvrede over de gang
van zaken rond de kerk in Oerle te bespreken.
We wachten even af.
We hebben contact gehad met de gemeente
over het onderhoud van groen, openbare ruimte
en kunstwerken. Vooral de verschillende
beelden zijn hier en daar beschadigd. Dit laatste
wordt door de gemeente snel opgelost.
Mocht je als inwoner van Oerle iets signaleren in
de openbare ruimte dat niet in orde is dan kun
je dit rechtstreeks melden via www.veldhoven.nl.

Jaarvergadering 6 april
Op maandag 6 april vindt onze jaarvergadering
plaats voor alle leden. De vergadering begint om
20:30 uur in d' Ouw School. De agenda is te lezen
via www.oerle.info en de notulen van vorig jaar
ontvangen de leden via de e-mail. Alle leden (en
geïnteresseerden) van DorpsVereniging Oerle zijn
van harte welkom.
Lid worden van DorpVereniging Oerle?
Kijk eens op www.oerle.info (onder verenigingen,
algemeen, DorpsVereniging)
U vindt daar ook een inschrijfformulier. Voor € 5, per huishouden per jaar bent u al lid en blijft u
overal van op de hoogte.
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Programma Boergondisch Oers

FIËSTA MEXICANA
Programma vrijdag 5 juni
19.30 uur: Ontvangst Entree gratis
Dresscode: Mexicaans
In verband met de strikte
sluitingstijd, starten we op tijd
met het avondprogramma. Zorg dus dat je op
tijd bent!
Iedereen is van harte welkom
20.00 uur: Start Boergondisch Oerse Pub quiz (Een
team bestaat uit minimaal 8 deelnemers)
21.30 uur: Avondprogramma mmv feestband ‘Rats’
01.00 uur: Sluiting
Programma zaterdag 6 juni
13.00 uur: Kinderactiviteiten
Start kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle
(groep 1 t/m 8 basisschool)
Zorg dat je op tijd aanwezig bent!

16.00 uur: Einde kinderactiviteiten
16.30 uur: Kinderen die zich aanmelden via
inschrijfformulier, eten gratis frietjes mee
15.00 uur – 17.00 uur: Tequila games
De Tequila games zijn een serie spellen voor
volwassenen zoals o.a. darten. Een team bestaat
uit 4-8 spelers, het team mag gemixt (m/v) zijn
(18+).
16.00 uur – 19.00 uur: Boergondisch Food plein
Kosten: € 10,00 p.p.
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het
afhalen van de eetbonnen (of via pinbetaling)
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven en eet
gezellig mee

Volley
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende
deelnemers
Er wordt een aparte poule gemaakt voor
tieners (vanaf middelbare school)
Deelname is op eigen risico
17.45 uur: Presentatie volleybalteams in
thema
18.00 uur: Start eerste wedstrijd
21.30 uur: Start avondprogramma in de tent mmv
DJ Twan van Keulen

01.00uur: Sluiting
Inschrijven kan digitaal vanaf eind maart via de link
op onze Facebook pagina en via de link in bio op
Instagram. In de volgende koers komt ook het
inschrijfformulier te staan zodat u ook handmatig
kunt inschrijven.
Inschrijven vóór 24 mei 2020
U kunt de bestelde eetbonnen (contant) betalen of
pinnen en afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School
Dinsdag 2 juni:
Tussen 19.00 en 20.00 uur
Donderdag 4 juni: Tussen 19.00 en 20.00 uur
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Vrijwilligers gevraagd!!

Kermiswerkgroep
Zitten jouw kinderen op de basisschool en vind
je het leuk om mee te helpen met het organiseren van de opening van de kermis? Stuur
dan een mail naar dorpsvereniging@oerle.info
Oers kermis vindt ieder jaar plaats in het derde
weekend in september. Het openingsfeest zal dit
jaar plaatsvinden op vrijdag 18 september. De
kermis duurt tot dinsdag 22 september. Afgelopen
jaren hebben we ook tijdens de andere kermisdagen
een activiteit bedacht om mensen naar de kermis te
trekken (denk aan het pannatoernooi, de
ballonnenclown, het optreden van Dédé en
Ratatouille kindertheater).
Heb je originele ideeën voor de opening en vind je
het leuk om actief deel te nemen aan het Oerse
verenigingsleven? Meld je dan aan via de mail of bij
een van de leden van DorpsVereniging Oerle!! Dre
Jonkers (drejonkers55@gmail.com) Miranda van
Vlerken (vanvlerken@onsbrabantnet.nl) Moniek van
den Wildenberg (moniekwildenberg@hotmail.com)

Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 38
nummer 1, januari 2005

Enkele Brabantse spreuken
Hee oober, schupt hier nog 's op!
Ober, doe ze hier nog eens vol!
Daor lupt gin hen in de weg.
Daar loopt geen kip in de weg. (gezegd van een heel
afgelegen gebied)
Nat vwjaor, goeie zommer.
Nat voorjaar, goede zomer.
Unne pronker kan nie zo veul verpronke ès
unne verslonzer kan verslonze.
Een praalhans kan niet zoveel besteden aan zijn
ijdelheid dan een smeerlap kan verwaarlozen
Ge wit oit noit nie.
Je weet maar nooit.
We zulle hier 'sop de tèskes gon zitte.
We zullen hier eens gratis meedrinken van de gulle
gever. Gezegd in een café waar iemand een 'rundje
over hil de tènt' (een rondje voor de hele zaak)
geeft.
We gaon op kortsneej.
We gaan naar de koffietafel (na de begrafenis).
Wij meuge dè vèt burd mee schón lèkke.
Wij mogen dat vette bord helpen schoon likken.
(Gezegd door iemand die gratis meedrinkt in de
kroeg.)
Wie gin verstand ni, mis 't ok nie.
Wie geen verstand heeft, mist het ook niet.
Dè was Annemie de Gatspie en witte 't nog nie.
Dit kreeg je vroeger te horen wanneer je
nieuwsgierig vroeg wie er op bezoek was geweest of
met wie een of alle twee je ouders hadden staan
praten.
Ge mót nie zèike.
Je moet niet zeuren;
of
Je moet niet altijd
overal kritiek op
hebben.
Hij lupt op
gemintegrond.
Hij loopt op
gemeentegrond
(gezegd van iemand
met gaten in de
zolen.)
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Afscheid Iris Mathijssen
Hallo allemaal,

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Jasper van der Aalst, Angelique Bongers,
Nova Eikhoudt, Sophie Jansen, Dean Peijnenborgh.

Naar school in Engeland
Hallo!

Ik wil je meer vertellen
over naar school gaan in
Engeland.
Ik kom zelf van Engeland en
ik heb het wel anders
meegemaakt in Engeland op
school, bijvoorbeeld daar moet je een uniform
dragen. Je had niet je eigen tafel. Je zat met de
helft van de klas aan een tafel en je hebt geen eigen
spullen. Elke dag krijg je een ander potlood en de
gum moet je altijd delen. Je hebt zelf geen laatjes in
de tafel. De werkboeken om opdrachten in te maken
had je alleen maar lijntjes! De leraren waren daar
ook heel erg streng. Niemand neemt de fiets mee
naar school, want er zijn geen fietspaden. De school
waar ik op zat heet St. Michaels Primary.
Je krijgt op school zelf eten, dus je hoeft geen eten
mee te nemen. Er is een grote bibliotheek. We zijn
een keer naar het strand geweest. We gingen twee
keer per week gymmen. Er is ook “Pride of St.
Michaels.” Een maal per termijn mogen de juffen en
kinderen kiezen wie het liefste of goed hebbe
gewerkt. Je mocht niet voor je zelf kiezen. Je krijgt
een medaille - ik heb dat gekregen!
Elke vrijdag gaan we naar het bos toe. Een keer
hebben we een boom geplant met een bordje erop,
met de groep en dag wanneer we hem hebben
geplant.
Elke jaar hadden wij een kerstmis optreden en elke
groep moest optreden. We hadden geen Sinterklaas
en Zwarte Piet! Ik geniet hier veel meer van school!
Groetjes, Angelique.

Ik ga mijn stukje
schrijven over de
tennisclinic bij
tennisvereniging de
korrel.
Deze clinic was ter ere van
het afscheid van Iris Mathijssen. Iris was een
aardige en fijne lerares want ze leerde je alles op
jou niveau. Iris was lange tijd tennislerares bij de
Korrel en heeft mij ook bijna 2 jaar les gegeven. Ik
vind het heel jammer dat ze gaat.
Het toernooi had 8 spellen.
Eén van de spellen had een
snelheidsmeter, die mat de
snelheid van de ballen. Ik
sloeg de bal 65km/u. Er was
ook een ballenkanon (deze
schiet ballen die je terug moet
slaan). We speelden ook
gevangenisje: je slaat de bal over het net en als hij
in is dan sluit je achteraan in de rij. Is hij uit dan ga
je aan de andere kant van het net staan dan moet je
de ballen vangen. Heb je hem gevangen dan wissel
je van kant met degene die de bal geslagen heeft.
En zo gaat het door totdat er een overblijft. Die
moet proberen om de bal in te slaan en ervoor
zorgen dat de bal niet gevangen wordt. Vliegt de bal
uit dan heeft niemand gewonnen. Vangt iemand
hem dan moeten hun wisselen en moet de ander het
proberen. Lukt het hem om de bal in te slaan en dat
niemand hem kan vangen dan heeft hij gewonnen.
Zo waren er nog meer leuke tennisspelletjes. Aan
het einde van de clinic gingen we soep en broodjes
knakworst eten. Dat was erg lekker. Ook hadden
veel kinderen cadeautjes meegebracht voor Iris. Ik
had ook nog 2 vragen aan Iris:
1. Hoe lang heb je bij de korrel lesgegeven? Ik
heb met heel veel plezier 10 jaar lesgegeven bij
de Korrel. Ik ga de Korrel daarom zeker ook
missen.
2. Waarom ga je weg? Er kwam een mogelijkheid
om in mijn woonplaats Waalre tennisles te gaan
geven en dat leek me een mooie nieuwe
uitdaging. Verder ben ik in verwachting en met
kleine kinderen is het wel handig dichtbij les te
kunnen geven.
Iris, dankjewel voor alle lessen. Nou dit was mijn
stukje tot de volgende keer.
Groetjes,
Jasper
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Interview met Gert-Jan
Hallo allemaal ik ben
Dean. kennen jullie mij
nog?
Deze keer heb ik een
interview met mijn buurman
Gert-Jan Verhoeven, van
bakkerij Verhoeven, omdat
hij gaat stoppen met werken
in zijn eigen bakkerij.
Zijn zoon Jordi gaat het bedrijf overnemen. Wat
Gert-Jan erg leuk vindt.
Gert-Jan is begonnen op 6 augustus . 1984. Hij was
toen 24 jaar.
Zij hadden thuis altijd al een bakkerij. En toen hij
klein was wilde hij al bakker worden.
Na jarenlang in Oerle
broodjes gebakken te
hebben, zijn ze
verhuisd naar de Run
in Veldhoven.
Er is geen winkel van
Verhoeven, maar ze
verkopen de broodjes
aan supermarkten
(Jumbo, Plus, AH,
Coop, Sligro) en aan
de horeca.
Ze bakken
verschillende broodjes
zoals tarwe bollen,
rozijnenbollen,
worstenbroodjes en
de gewone broodjes.
Gert-Jan heeft nu meer tijd over voor andere
dingen, zoals koken, wandelen, fietsen en lezen.
Als je denkt om zelf een eigen bedrijf te gaan
beginnen, dan heeft Gert-Jan een tip: verzamel
goede mensen om je heen.
Dit was het dan weer tot de volgende keer,
groetjes Dean.

Carnaval
Hallo allemaal,
Mijn naam is Nova
Eikhoudt en ik ga jullie
deze keer iets vertellen
over de carnaval.
Ik vind carnaval heel leuk.
Het leukste aan carnaval
vind ik dat je je kan verkleden, lekker kan dansen
en gek doen. Mijn zusje snapt nog niet heel veel
carnaval en vindt het volgens mij nog niet zo heel
leuk. Ze wilde haar carnavalspak niet aan en toen ik
mijn pak aan had gedaan moest ze heel hard huilen.
Op vrijdag was er carnaval op school. Alle kinderen
en leraren waren verkleed. Ik was zelf verkleed als
clown. Op school werden er allemaal activiteiten
georganiseerd. Je kon er spelletjes doen, knutselen,
film kijken en dansen. Dit was erg leuk.
Op vrijdagavond was er carnavalsfeest op de
scouting. Ik zit zelf bij de scouting St. Stanislaus
Kostka. Maar het carnavalsfeest was voor alle
scoutinggroepen in de Veldhoven. Op het feest
waren er spelletjes en kon je dansen.

Zaterdag was er de optocht en carnaval. Hier ben ik
samen met mijn vader geweest. Mijn vader was
verkleed in een discopak met een grote zwarte
pruik. Hij zag er wel een beetje gek uit. Na de
optocht was er carnaval in d’ouwe school. Hier
waren ook veel vriendjes en klasgenootjes. Het was
wel druk, maar erg leuk.
Op zondag ging helaas de grote optocht in
Veldhoven niet door. Het was erg slecht weer en het
waaide heel erg hard. Dit was natuurlijk wel erg
jammer.
Het was dit jaar weer een leuke carnaval en ik kan
niet wachten tot de carnaval van volgend jaar.
Groeten, Nova
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Scouting
Zoals jullie misschien wel
weten zit ik op scouting.
Ik zit bij scoutinggroep
SSK in Veldhoven bij de
gidsen (dat is voor
meisjes van 11 t/m 15
jaar).
Bij de scouting doe je
allemaal leuke en verschillende
spelletjes binnen en buiten. Deze
keer gingen we een levend
tafelvoetbal pionieren en dan hoor
ik jullie al denken: wat is
pionieren? Pionieren is met houten
palen en een touw een bouwwerk
maken.
Toen we klaar waren met pionieren kon het spel
beginnen. We gingen eigenlijk gewoon voetballen,
maar de paal waar je bij stond mocht je niet los
laten.
Toen we helemaal klaar waren met dat spel hadden
we eerst even pauze met wat ranja en een
chocolaatje. Nadat we alles op hadden gingen we
handballen, maar niet zomaar handballen, nee je
mocht alles doen: tekkelen en elkaar in de modder
duwen. Dat was echt leuk, maar we waren wel een
beetje vies geworden. Uiteindelijk gingen we sluiten
en mochten we naar huis.
Dit was mijn stukje voor
deze keer. Tot de volgende.

Ouderhulp gezocht

Iedere maand leveren onze kleine reporters
van de Koers voor Kids de mooiste artikelen en
foto’s aan. Afgelopen jaren hebben Els en
Miranda de vergaderingen van de enthousiaste
kinderredactieraad begeleid. I.v.m. drukke
werkzaamheden zoeken we een vervanger
voor Miranda.
We vergaderen TWEE keer in de maand;
1. een donderdagmiddag in de maand vergaderen
we op school in de vorm van een gezellige lunch.
2. op een maandagavond (van 19:00 tot 19.30 uur)
in d’Ouw School voordat de ‘officiële’ vergadering
van de Koers van Oers plaatsvindt.
Wie zoeken wij?
Heb jij kinderen op de basisschool;
wil je je inzetten voor het verenigingsleven van
Oerle;
− wil je de redactie van de Koers van Oers helpen;
− en heb je 2 keer per maand tijd om een half
uurtje te ‘vergaderen’?
−
−

Neem dan contact met ons op. Doe een keer mee
met een vergadering en kijk of het iets voor jou is.
Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar
secretariaat@koersvanoers.nl of bel: 0625522567

Groetjes Sophie
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Ophaaldagen Kliko

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

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.

2020
Maart
20
20
20
20
21
22
23
25
25
27
28
28

Ophalen groene kliko+pmd-zak
Zwerfvuilactie: 10.30u-12.00u
Openstelling molen St Jan:13.30u-16.30u
(rondleiding, verkoop meel enz.)
TCO: info-avond braderie
Openstelling molen St Jan:11.00u-16.00u
(rondleiding, verkoop meel enz.)
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Jaarvergadering dorpscentrum d'Ouw
School voor verenigingen
Veldh. Schoolvoetbal-kampioenschappen
gr.3+4, Marvilde terrein
VKS: kaarten en rummikubben
Ophalen groene kliko+pmd-zak
Ophalen oud papier
Ophalen oud ijzer door rijver. St Jan

April
1
3
4
5
8

Veldh. Schoolvoetbal-kampioenschappen
gr.5+6, Marvilde terrein
Ophalen groene kliko+pmd-zak
Schoolkorfbaltoernooi: SDO terrein

8
10
12

TCO: braderie
Veldh. Schoolvoetbal-kampioenschappen
gr.7+8, Marvilde terrein
VKS: paasstukken maken
Ophalen grijze en groene kliko+pmd-zak
SJO: paaseieren zoeken

14
17
18-19
19

VKS: volksdansinstuif
Ophalen groene kliko+pmd-zak
Atelier route Veldhoven
Schoolhandbaltoernooi bij Achilles

24
25
26

Ophalen groene kliko+pmd-zak
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Gilde St Jan: vrije kruisboogwedstrijden
op gildeterrein

26
Mei
4

Herdenking klokmonument 19.50u

5
6

Gilde St Jan: verbroederingsavond met
gilde van Knegsel+Wintelre
9.30u H.Mis bij Mariakapel Zandoerle
VKS: ambacht in beeld Bergeijk

8

23

Ophalen oud papier

24

TCO: verrassingsactiviteit

24

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
VKS: afsluitingavond
Gilde St Jan: feestavond trekkertrekbal
gildeterrein

27
30

Juni
1

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

3
5+6
10
17
21
23

Gilde St Jan Baptist: 19.00u
leukenvogelschieten

De volgende kopijdatum is

27 maart 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

Ophalen grijze en groene kliko+pmd-zak

Banstraat 25

Vakantiepark Molenvelden

9

Chemokar Kerkplein: 8.45u - 9.45u

Wintelresedijk 51

ZOO Veldhoven

9

Grote Veldhovense Quiz

Habraken 2601-2605

SchippersStop

12

Open peuterkijkochtend 9.00u-12.00u

Berkt 18

Dr. Elings, indien thuis

12

DementieCafé: 19.30u: restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, Oerle

Eindhovensebaan 29

Crematorium de Hoge Boght

28
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