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Gevonden op de hoek Berkt – fietspad Daalseweg 
een golfclub. 
Diegene, die mij kan vertellen, welk nummer hij 
kwijt is, kan mij bellen en deze club op komen halen 
op Welle 32. 
 
Jos van Haren, 
Tel.: 06 - 389 69 111 

Gevonden 

Afgelopen jaar in april organiseerde Jan van 
der Mierden uit Oerle en Jan Habraken uit 
Riethoven 2 tonpraters avonden. De volledige 
opbrengst van deze avonden ging naar de 
goede doelen waar ze in juni voor hebben 
gefietst.  
 
Ze namen deel aan Alpe d’HuZes voor de KWF 
Kankerbestrijding en ze beklommen de Mont 
Ventoux voor Join 4 Energy, een stichting die zich 
inzet voor stofwisselingsziekte. Dit waren 2 
geslaagde avonden met geweldige toppers in de ton. 
Wat de 2 Jannen niet konden weten, dat een maand 
later een familielid getroffen werd door een van deze 
rotziekten.  
 
Bij een kleindochter (Sylke van 5 jaar) van Jan 
Habraken werd nierkanker geconstateerd. Gelukkig 
is de prognose goed en is het einde van haar 
behandeling in zicht. Des te meer weten we nu hoe 
belangrijk onderzoek naar behandeling en genezing 
van deze vreselijke ziekte is. 
Daarom gaan beide Jannen op 1 juni 2017 met nog 
4 familieleden deelnemen aan Alpe d’HuZes. Dit 
doen met ze met BIG Challenge, een organisatie 
vanuit de agrarische sector die zich inzet voor de 
strijd tegen kanker. 
 
Om zoveel mogelijk geld in te zamelen, organiseren 
we ook dit jaar weer 2 tonpratersavonden en wel op 
21 en 22 april 2017. Deze worden wederom 
gehouden in Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle. 
De volgende artiesten zullen in de ton staan: Berry 
Knapen, Dirk Kouwenberg, Rob van Elst, Hans 
Keeris en Iveke van Gerven. Ook dit jaar beloven 
het weer 2 geweldige avonden te worden!!! 
 
Kaarten zijn nu al te bestellen via 
frankenyvonne@habjekip.nl of 
janenjovdmierden@live.nl. 
Of informeer bij dorpscentrum d’Ouw School. 
Kosten kaartjes: €12,50  
 
We hopen zo samen met u een mooie bijdrage in te 
zamelen voor het goede doel!!! 
Graag zien we u op 21 of 22 april!!! 
 
Groeten, 
Jan van der Mierden en de 
Familie Habraken. 

Lachen vur ut goeie doel! 

Zaterdag 17 december om half 10 was het zover op 
het sportpark van RKVVO. 
De jongens van RKVVO onder J08-1 wonnen met  
7-0 van Acht onder J08-1 en werden daarmee 
kampioen in de 1ste klasse! 
Dit is voor het team hun tweede kampioenschap, 
vorig jaar werden zij ondanks hun mini leeftijd ook 
al kampioen. 
 
Deze jonge groep wordt nu al gezien als een zéér 
talentvol team, waar RKVVO nog veel plezier aan 
kan beleven.  
Wederom dus weer een fantastische 
prestatie! 
 
Benjamin, Ingmar, Kenzo, Loek, Mees, 
Quinn, Teun en Timo,  
onder leiding van trainers Ad, Bram, 
Dennis en Niels van harte gefeliciteerd! 

RKVVO J08 –1 Kampioen 
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CARNAVAL 2017 ! 
In d’Ouw School Oerle 

 

*Zaterdag 25 febr. 13.30 uur opstellen 

Oerse Familieoptocht 
Aansluitend bal en prijsuitreiking 

M.m.v. “Dj Patrick” 
 

*Zondag 26 februari vanaf 15:30 uur 

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

 

Springkussen aanwezig en leuke  
verrassing voor de kinderen  

Carnaval 2017 
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Parochieberichten: 
 

Gedoopt: 
Olivia Kuster 
 
 

Overleden: 
† Cor Hendriks 83 jaar 
† Wim van der Put 88 jaar 

 
 

Pastoraal team: 
René Wilmink (waarnemend pastoor)  
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
( 040 – 205 13 50 
 

Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid 
18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31  
Open van maandag t/m vrijdag van  
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl 
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.  
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur; 
donderdags 10.30-12.00 uur.  
 

Melding van bediening of overlijden: 
06 – 10 47 52 26 
 

Opgeven van misintenties: 
Misintenties kunnen met naam + datum en 
afzender in een gesloten envelop worden 
doorgegeven bij:  
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205 24 80 . 
 

Website: http:/ / www.christuskoning.nl 

 

Zaterdag 11 februari 
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka 
 (Convocamus) 
 
Zondag 12 februari 
  8.30 uur: Eucharistieviering met 
  Pastor J. van Doorn 
10.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka 
 (Messengers of Joy) 
 
Zaterdag 18 februari 
19.00 uur: Eucharistieviering met 
 Pastor J. van Doorn 
 
Zondag 19 februari 
  8.30 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka 
10.00 uur: Eucharistieviering met 
 Pastor J. van Doorn (Convocamus) 
 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 21 januari 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 Pastor J. van Doorn (Amice) 
 
Zondag 22 januari 
  8.30 uur: Eucharistieviering met Pastor B. van Dijk 
10.00 uur: Eucharistieviering met  
 Pastor J. van Doorn (Con Brio) 
 
Maandag 23 januari: Bidweek van de Eenheid 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 Pastor J. van Doorn 
19.30 uur: Oecumenische viering met Ds. W. Dekker 
 en pastoor R. Wilmink 
 
Zaterdag 28 januari  
19.00 uur: Eucharistie/gezinsviering met  
 Pastor B. van Dijk 
 
Zondag 29 januari 
  8.30 uur: Eucharistieviering met Pastor B. van Dijk 
10.00 uur: Eucharistieviering met  
 Pastor J. van Doorn (Maria Middelares) 
 
Donderdag 2 februari: Maria Lichtmis 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 Pastor J. van Doorn (Selster Dameskoor) 
 
Vrijdag 3 februari: Blasiuszegen 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 Pastor J. van Doorn 
 
Zaterdag 4 februari 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 Pastor J. van Doorn (Broekwegkoor) 
 
Zondag 5 februari 
  8.30 uur: Eucharistieviering met Pastor B. van Dijk 
10.00 uur: Eucharistieviering met  
 Pastor J. van Doorn (Con Brio) 

De parochie 
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Pater Malaka 
 
Is na zijn intens drukke kerstperiode van vieringen 
en uitvaarten op 3e kerstdag vertrokken voor een 
welverdiende vakantie naar zijn familie. Hij keek er 
wel naar uit en hij is er goed aangekomen. 
Uiteraard staan bezoekjes aan zijn congregatie en 
studievrienden ook op het programma.  
En ongetwijfeld zal hij de vorderingen bij zijn 
Harrivillu-projecten gaan bekijken. 
Bij elk bezoek aan India brengt hij een door velen 
gedoneerd bedrag mee voor wat bestemd is voor: 
 
• opvang in een internaat van weeskinderen 
• onderwijs aan zeer arme kinderen 
• zorg voor verwaarloosde bejaarden 
• opvang van weduwen 
• hulp bij overlijden en natuurrampen 
• onderhoud aan 15 scholen en huizen om 
 onderwijs mogelijk te maken 
 
Tijdens de drukke kerstviering op 24 december werd 
in de St. Jan de Doperkerk hiervoor een bedrag 
opgehaald van € 871,54. Ook bij de slotviering van 
de H. Caeciliakerk werd er een gelijkwaardig bedrag 
voor zijn Regenboogproject opgehaald.  
 
In de 2e week van februari verwachten wij hem 
weer hier “thuis” en zal hij beslist over zijn India en 
de voortgang van alles willen vertellen. We moeten 
dus nog even geduld hebben. 
Ondertussen nemen pastor Jos van Doorn en pastor 
Bas van Dijk een aantal zaken van hem over. 
 
Alexa 

Swove en de Bibliotheek organiseren 
Talkshow 

“Hoera, ik ga met pensioen!” 

 
Erg fijn wanneer je met volle overtuiging kunt 
uitroepen: “Hoera, ik ga met pensioen!” Met 
pensioen gaan is namelijk een van de grootste 
veranderingen waar mensen in hun leven voor 
komen te staan. Velen zijn zich er echter niet 
bewust van wat voor een enorme impact met 
pensioen gaan op hun leven heeft. Velen kijken er al 
jaren naar uit, anderen vrezen voor wat hen 
mogelijk te wachten staat. 
 
In sommige gevallen verzorgen werkgevers 
cursussen of workshops voor hun aanstaande 
pensionado’s om hen goed voorbereid de volgende 
levensfase in te begeleiden. Helaas gaat deze vlieger 
niet voor alle aspirant pensioengerechtigden op. 
Voor hen organiseren de Bibliotheek Veldhoven en 
SWOVE op 15 februari 2017 samen de Talkshow: 
“Hoera, ik ga met pensioen!” 
 
Deze interactieve bijeenkomst bestaat uit een mix 
van presentaties en interviews. Verschillende 
deskundigen op het gebied van welzijn (Zinnovia), 
technologie (Smith Advies en Consultancy), leefstijl 
(Truus Oervoeding) en financiën (Roots financieel 
advies) zijn uitgenodigd en zullen u bijpraten over 
een aantal belangrijke onderwerpen waar u als 
gepensioneerde mogelijk mee te maken gaat 
krijgen. De avond zal vergezeld gaan van een hapje 
en een drankje en geeft u tevens de mogelijkheid 
om kennis te maken met een aantal Veldhovense 
initiatieven. 
 
De avond is bedoeld voor mensen die bijna met 
pensioen gaan of net zijn gegaan en hun partners. 
Wanneer u de talkshow wilt bijwonen, dan kunt u 
zich gratis aanmelden via de website of bij de balie 
van de Bibliotheek. Het aantal plaatsen is beperkt 
dus tijdig aanmelden is verstandig. 
 
Locatie:  Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2 
Datum:  15 februari 2017 
Tijd:  19.00 tot 22.00 uur 

Hoera pensioen! 



6 

aan de vele aanwezigen in 
de blokhut, door en ten 
bate van Stichting Nieuwe 
Levenskracht. Maar ook 
de wafels van 
Vakantieprogramma Oerle 
en de verschillende 
drankjes die d’Ouw School 
verkocht, vonden gretig 
aftrek. En met de buik 
gevuld en een drankje in 
de hand was het heerlijk 
om te luisteren naar de 
gezellige kerstklanken van de Harmonie, Klein 
Kerstbandje en ’t Kerstzangroepje. 
 

Levend kersttafereel 
Opvallend was de hoeveelheid 
baby’s die die avond aanwezig 
waren. Dat had alles te maken 
met de levende kerststal die 
Boergondisch Oers had ingericht 
en waar ‘kerstkindekes’ op de 
foto werden gezet. Heel wat 
jonge ouders hadden gehoor 
gegeven aan de oproep om met 
hun pasgeborene naar d’n 
Bosbender te komen voor een 
sfeervol plaatje. 
 
Al met al was het weer een 
sfeervol ontmoetingsmoment 
vóór de Kerstdagen waar we 
meemekoar op de mooie dingen 
van het leven, ons dorp en het 
afgelopen jaar konden proosten. 

 

1e Oerse Christmas Bake-off 
met geweldige inzendingen! 
 
Wat was de winnende 
cadeau-taart in de 
juniorencategorie van 
Julia Kootkar (5 jaar) 
prachtig! De jury vond 
de crème heerlijk 
luchtig en gaf als 
algemeen oordeel: ‘een 
mooie verzorgde taart 
met verrassende 
binnenkant’. Julia is dan 
ook terecht de trotse 
houdster van de 
juniorentitel 
‘Meemekoar 
kerstbakker van het 
jaar’! 
 
In de seniorencategorie hebben Mart en Ingrid van 
der Velden deze titel veroverd met hun creatie 
‘Frambozenbombe Oerse Hoop’ waarover de jury 
oordeelde: ‘mooie laagjes van crème en bavarois en 
een mooie structuur’ en ‘moeilijkheidsgraad groot’. 
 
Meemekoar wandelen 
De taarten stonden in d’n Bosbender te wachten op 
de deelnemers aan Kerst Meemekoar die vanaf de 
(echte!) Oerse Hoop naar de blokhut wandelden en 
onderweg getrakteerd werden op gezellige muziek 
van Harmonie St. Cecilia. En dat terwijl 
Buurtvereniging Zandoerle de kinderen vermaakte 
met een ballengooi-spel en lekkere warme soep 
klaar had staan. 
 
Gezelligheid troef 
Het nieuwe bak-onderdeel van Kerst Meemekoar op 
17 december jl. leverde smakelijke zoete snacks op. 
Want de taarten werden na beoordeling verkocht 

Chrismas Bake-off 
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Hartelijk dank nogmaals 
aan alle verenigingen, 
deelnemers en andere 
Oerlenaren die deze 
activiteit tot een succes 
hebben gemaakt! 
 
 
 
 
Namens de werkgroep 
KERST MEEMEKOAR, 
 
Wil Jacobs 
René van der Mierden 
Dirk Goossens 
Milja de Jong - Du Puy 
(Milja.du.puy@onsbrabantnet.nl) 

In deze kerstpuzzel zijn de namen van bekende 
Oerlenaren door elkaar gehusseld middels 
anagrammen 
Bijvoorbeeld:   JOB WALSCI 
heet in het dagelijkse leven: WIL JACOBS 
 
Los alle anagrammen op en je vindt van boven naar 
beneden de naam van een Oerse stichting 
 
 
1 STAN SNAVAL  leerkracht 
2 JOHAN TEGENVERVER  ondernemer 
3 NINA VILKWEKER   secretaris 
4 REX HINKO   ondernemer 
5 BRAM WASLIEVEN       winkelmedewerkster 
6 MARLEEN KLERELES  generalist  
7 JORN DEKERS   voorzitter 
8 JOS KINLASSEN   verzorgende 
9 YORAN FLENS   voorzitter 
10 JARNO PEKMAN   huisvrouw 
11 ROELAAN NAADVENTJE voorzitter  
12 ROB DRANKSET   gepensioneerd 
13 ANDRE KASSERIS             ondernemersvrouw 
 
In de volgende koers zullen we de oplossing 
prijsgeven. 

1                               

2                                     

3                                  

4                             

5                                  

6                                   

7                               

8                                 

9                               

10                                

11                                      

12                                

13                                  

Puzzel Kerst Meemekoar  
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 
www.dineecafedekempen.nl -  
info@dineecafedekempen.nl 

 

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

Heeft u 
ons eigen 
likeurtje al 
geproefd? 

info@nipperke.nl 
www.nipperke.nl 

De Frambozen Oerse Hoop 
 
Amandelbiscuit 
• 115 gram 

amandelen 
• 130 gram suiker 
• 3 eieren 
• 3 eiwit (100 gram) 
• 20 gram boter 
• 25 gram bloem 
 
Hak de amandelen 
fijn met de suiker. 
Voeg de eieren toe. 
Klop het eiwit stijf 
met wat suiker. Meng de bloem met de boter door 
het amandelmengsel. Spatel als laatste het eiwit 
erdoor. Strijk het op een bakplaat met bakpapier 
helemaal dun uit. Bak dit 12 minuten op 160 g. 
 
Chocolade kapsel 
• 150 gram bloem 
• 20 gram cacao 
• 150 gram suiker 
• 6 eieren 
 
Klop de eieren met de suiker luchtig.Zeef de bloem 
en de cacao en spatel dit door het ei-mengsel. Doe 
dit in een bakblik en bak dit op 160 g. 35 min. 
 
Frambozenbavarois 
• 3 gelatineblaadjes 
• 2 doosjes bevroren frambozen 
• 300 ml slagroom 
• 75 gram suiker 
 
Week de gelatine in water. Breng de frambozen aan 
de kook met de suiker en kook ze goed door. 
Pureer ze met een staafmixer en zeef eventueel dit 
mengsel (hoeft niet). Roer de gelatine er goed door 
en laat het afkoelen. Klop de slagroom lobbig en doe 
die erbij zodra de puree afgekoeld is. Doe dit in een 
bolle kom met folie en zet deze in de diepvries. 
 
Frambozenbotercrème 
• 1 doosje bevroren frambozen 
• 250 ml melk 
• 50 gram suiker 
• 1 vanillesuiker 
• 2 eidooiers 
• 2 el bloem 
• 250 gram roomboter 
• 60 gram poedersuiker 
 
Kook de frambozen, pureer ze, doe ze door een zeef 
en laat dit afkoelen. Doe in een kom de eidooiers 

met de suiker en bloem en een beetje melk en meng 
dit. Kook de rest van de melk, giet dit bij dat 
mengsel en doe dat weer terug in de pan en kook dit 
goed door. Laat dit afkoelen. Doe de boter in de 
mixer en mix de boter luchtig. Doe de poedersuiker 
en de banketbakkersroom erbij en klop dit 
zeker 10 minuten. Het is echt belangrijk dat dit 
luchtig is. Als laatste doe je de frambozenpuree 
erbij. 
 
Koffiesiroop 
• 1 kopje koffie 
• 1 kopje suiker 
• Amaretto, 1 scheutje 
 
Maak een kopje koffie met suiker en Amaretto en 
bestrijk hiermee de amandelbiscuit. 
 
Frambozengelei 
• 1 doosje bevroren frambozen 
• 4 blaadjes gelatine 
• 2 eetlepels suiker 
• Schepje frambozenjam 
 
Kook de frambozen met suiker, pureer ze en doe 
daar de geweekte gelatine in. Dan schep er je wat 
frambozenjam in. 
 
• Gehakte pistachenootjes 
• Frambozenjam 
 
Doe in de bakvorm het chocoladekapsel (als hij te 
dik is snijd je hem doormidden). 
Smeer hier frambozenjam op en daarop botercrème. 
Leg daarop een ronde plak amandelbiscuit. 
Smeer deze ook in met jam en bestrooi dit met de 
gehakte Pistache-nootjes. 
Smeer hier ook botercreme op. 
Leg daar ook een plak amandelbiscuit op (of stukjes 
als je geen hele plak meer uit kan halen). 
Daar weer jam en Pistache-nootjes op en nog 
botercrème. 
Zet dit een paar uur in de koelkast. 
Haal de bavarois uit de vriezer en zet die bovenop 
de taart. 
Maak de gelei en giet die erover. 
Zet terug in de koelkast en versier hem daarna zoals 
je wilt. 
                Smakelijk!  
 
 
Groetjes van Mart en Ingrid 

Recept winnende taart 



9 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend 
en voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

Vuurwerk 
 
Bent u ook zo blij dat de maand december weer 
voorbij is? Al dat gedoe met die min of meer 
verplichte feestdagen, met als hoogtepunt die 
afsluiter. Ja…, ik bedoel de jaarwisseling. 
 
Dat is nu net iets waar ikzelf nou niet precies echt 
vrolijk van wordt. Natuurlijk is het leuk wanneer je 
die avond met familie of vrienden kunt doorbrengen. 
Daar gaat het dus niet om. Waar ik me het meest 
aan stoor is het vuurwerk.  
Nee, niet om twaalf uur ’s nachts, dat schijnt er nu 
eenmaal bij te horen, maar wel wanneer dat gedoe 
met rotjes en dergelijke al dagen vooraf begint.  
En … dat je op oudejaarsdag met goed fatsoen niet 
meer ontspannen op straat je (honde)wandeling 
kunt maken. 
 
Gewoonlijk lukt dat nog wel in de vroege 
morgenuren, maar deze laatste oudejaarsmorgen 
was dat lastig vanwege de gladheid. Tja, dat is 
natuurlijk iets dat bij de tijd van het jaar hoort, 
maar het verkortte wel mijn wandeling, omdat ik 
toevallig geen zin had om plat op mijn rug in het 
park te liggen. Breuken zijn er de laatste jaren al 
voldoende geweest, dus in 2016 deed ik het liever 
zonder. 
 
De rest van de wandelingen die dag, gaf hond Sunny 
heel duidelijk aan dat hij het thuis onder de tafel 
plezieriger vond dan buiten wandelen. En eerlijk 
gezegd kon ik hem geen ongelijk geven. Ook ik ben 
niet dol op een rotje dat vlak bij mij afgaat. 
Het was mistig dit oudejaar en dat betekende niet 
veel goeds voor het vuurwerk. 
Wederom dus jammer voor al diegenen, die het geld 
hadden uitgegeven voor spul waar onderhand heel 
veel mensen minder blij mee zijn. 
En dus vroeg ik me toch echt heel serieus af … Zou 
het niet veel en veel verstandiger zijn om net als in 
Rotterdam zo’n vuurwerkshow lekker georganiseerd 
te houden? 
 

Overpeinzingen 

Vuurwerk mooier, minder gevaarlijk en zij die er 
echt van houden kunnen dan optimaal genieten. 
Mijn zegen hebben ze. Ik kijk er naar uit wanneer 
zoiets echt van de grond komt. En je wilt het niet 
geloven, maar mijn hond Sunny zal superblij zijn 
met zo’n besluit. 
Intussen wens ik iedereen een heel mooi 2017 en 
wie weet hebben we dan aan het einde van het jaar 
een prachtige georganiseerde en veilige 
vuurwerkshow hier in Oerle. 
 
Thea. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

10 t/m 18 september 2017: 
9-daagse busbedevaart naar Lourdes, 
een belevenis. 
Lourdes, de plek waar hemel en aarde elkaar raken. 
Een bedevaart naar Lourdes zorgt er voor dat u het 
leven van alle dag weer wat gemakkelijker aankunt. 
De Nederlandse Lourdesbedevaart voor zieken 
(N.L.Z) organiseert al vele jaren goed verzorgde 
reizen naar Lourdes. In 2017 ook weer met de bus, 
van zondag 10 t/m maandag 18 september. Deze 
busreis is een bedevaartreis met een toeristisch 
karakter, een reis met meerwaarde! Er worden 
onderweg mooie plaatsen bezocht, waaronder Metz 
( kathedraal Saint-Étienne), Nevers - waar 
Bernadette ligt opgebaard en Beaune (Hospice uit de 
15e eeuw) .  
In Lourdes sluiten we op dinsdag aan bij de pelgrims 
die met andere bussen of het vliegtuig zijn 
gekomen. We doen mee met de officiële 
internationale- en de N.L.Z vieringen. Daarnaast zijn 
er vieringen met onze eigen groep en maken we een 
uitstapje naar de Pyreneeën. De bedevaart wordt 
begeleid door reis- hotelleider Jos van der Heijden 
uit Best en pastoor A. Verschure. ( beiden zijn al 
jaren vrijwilliger bij de N.L.Z bedevaarten) 
 

Bedevaart naar Lourdes 

Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken  

Nadere informatie: 
Reissom: € 830,--- pp.  

opstapplaats Best of Knegsel. 
 volledige verzorging, op basis van  

2-persoonskamer 
  
Inclusief: 
• Vervoer in een comfortabele bus voorzien van bar 

en toilet 
• Verblijf in goede hotels op basis van volpension, 

alle kamers hebben een eigen douche of bad en 
toilet 

• Ontbijt, diners, lunches en overnachtingen 
onderweg vanaf diner eerste dag t/m de lunch op 
de laatste dag. 

• Nederlandstalig programma in Lourdes samen met 
andere N.L.Z pelgrims. 

• Medische en organisatorische ondersteuning in 
Lourdes 

• Reisverzekering en annuleringsregeling 
• Ervaren reis- en pastorale begeleiding : Jos van 

der Heijden en pastoor A. Verschure. (pastoor in 
Vessem-Wintelre-Knegsel) 

    
Voor aanmelden en/of nadere informatie kunt u 
contact opnemen met: 
• Jos van der Heijden,  
( 06 – 18618903 / 0499 - 373779 
e-mail:  vwkn.lourdes@gmail.com  

• Het huis voor de Pelgrim (N.L.Z.)  
( 043 - 321 57 15  

• Pastoor A. Verschure ( 040 - 2051575  
 
Na aanmelding wordt u bezocht door de reisleider 
Jos van der Heijden. Vooraf is er nog een 
kennismakingsbijeenkomst in Knegsel met alle 
deelnemers. 
 
** Bijdrage zorgverzekeraar CZ: Cliënten van CZ 
kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking 
komen voor een korting op de reissom.  
 
** Mocht u in deze periode niet kunnen of liever met 
het vliegtuig gaan, neem dan contact op met het 
Huis voor de Pelgrim in Maastricht 043 - 3215715. 
Medewerkers van de N.L.Z. of de Limburgse 
Bedevaarten kunnen u informeren over alle 
mogelijkheden om op bedevaart naar Lourdes te 
gaan.  
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De landelijke collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds in november was ook dit jaar een groot 
succes! In de gemeente Veldhoven is een mooi 
bedrag van € 2088,09 opgehaald. 
 
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten 
voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst van de 
collecte wordt gebruikt om te investeren in het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen 
met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te 
genezen.  
 
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor 
hun bijdrage en alle collectanten en collecte-
coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar 
weer door weer en wind op pad gegaan om zich 
sterk te maken tegen MS.  
 
Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en 
doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie 
over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 
5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer 
eenmalig €2.  
 
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en 
is volkomen afhankelijk van donaties en giften. 
 
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren 
kost maar drie uurtjes van uw tijd. Meld u aan als 
collectant via de website www.mscollecte.nl of 
telefonisch op (010) 591 98 39. 
 
Samen staan we nog sterker tegen MS! 

Opbrengst collecte MS fonds 

Zorgorganisatie Severinus heeft succesvol een 
uitbraak van het norovirus voorkomen. Een 
verspreiding van het virus onder cliënten en 
medewerkers is tegengegaan door onder andere het 
opstellen van verregaande maatregelen voor het 
wassen en desinfecteren van handen en de naleving 
daarvan door medewerkers van Severinus en 
bezoekers. 
 
Het preventiebeleid was sinds 20 december van 
kracht nadat bij één cliënt het zeer besmettelijke 
virus was vastgesteld. De families van cliënten en 
andere betrokkenen zijn geïnformeerd over de 
succesvolle aanpak om verspreiding van het virus te 
voorkomen.  
 
 
Het norovirus is een virus dat een infectie van het 
maagdarmkanaal veroorzaakt. Aangezien het virus 
erg besmettelijk is, kunnen in korte tijd veel mensen 
ziek worden. Zowel cliënten als medewerkers en 
bezoekers lopen daardoor risico op besmetting. Heel 
jonge kinderen en mensen met een verzwakte 
weerstand hebben meer kans om ziek te worden.  

Severinus norovirus vrij 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

5507 LA  Veldhoven (Oerle) 
Tel.: 040 - 205 12 18 

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

“Van sporten word je blij!” 
 
“Nog tien seconden, nog even alles geven!” 
Wie goed oplet, heeft het zeker al eens 
gehoord en gezien op de zaterdagochtend. Op 
het veld naast de basisschool werkt een tiental 
sporters zich van 10.00 tot 11.00 uur in het 
zweet. Het zijn deelnemers aan Fitcamp Oerle 
die onder leiding van sport- en voedingscoach 
Tim van Herk werken aan kracht en conditie. 
 
Door Ad Adriaans 
 

Tim (20) zit in het examenjaar van de opleiding 
Sport en Beweging met als uitstroomrichting sporten 
met speciale doelgroepen. Dat zijn bijvoorbeeld 
mensen die moeten revalideren na een behandeling 
tegen kanker. Als hij zijn opleiding aan het Summa 
College heeft afgerond, gaat Tim de opleiding 
fysiotherapie volgen aan de Fontys Hogeschool. Op 
11 november 2016 startte hij een bedrijf: Natural 
Balance. “Hierin begeleid ik mensen op het gebied 
van sport en voeding zodat zij hun persoonlijke 
doelen kunnen behalen. Daarbij kan het gaan om 
afvallen, aankomen en het opbouwen van 
spiermassa.”  
 
Herbalife 
Voor het voedingsadvies gebruikt Tim de producten 
van Herbalife. Herbalife is een manier van voeding. 
Bijvoorbeeld maaltijd vervangende shakes en als 
coach kan hij nog talloze andere supplementen 
toevoegen. Ook is er een complete sportlijn 
Herbalife24 waaraan voetballer Christiano Ronaldo 
zijn naam verbonden heeft. Momenteel heeft Tim als 
Herbalife-coach een zestal klanten die hij elke twee 

Het interview 

weken ziet. Met een speciale weegschaal meet hij 
onder meer het gewicht, vochtpercentage, 
vetpercentage, spiermassa en visceraal vet. Al deze 
parameters en het gevoel van de klant op een 
schaal van nul tot tien neemt Tim mee in het 
voedings- en leefadvies. Fitcamp Oerle is ontstaan 
vanuit de vraag van de mensen die Tim in zijn 
bedrijf begeleid. “Zij hebben vaak weinig tijd om te 
sporten. In het weekend hebben ze doorgaans wel 
een uurtje beschikbaar. Ik werk samen met Kim 
Gudden die Fitcamp Veldhoven doet op 
doordeweekse avonden in de Heikant. Fitcamp Oerle 
verzorg ik sinds 5 november op zaterdagmorgen van 
10.00 tot 11.00 uur.” Via social media gaf hij 
bekendheid aan zijn initiatief. Wekelijks heeft hij 
sindsdien zo’n tien deelnemers. “Met Fitcamp Oerle 
wil ik mensen fit aan het weekend laten beginnen. 
Van sporten word je blij!” is de overtuiging van Tim. 
Het gaat er dan ook regelmatig vrolijk aan toe 
tijdens de training.  
 

HIIT training 
Maar wat is het nou eigenlijk? Tim: “Het is een 
combinatie van krachttraining, 
snelkrachtoefeningen, coördinatie-conditietraining 
en groepsactiviteiten. Het is een zogenaamde HIIT-
training, high intensity interval training. Afwisselend 
dertig seconden inspanning gevolgd door dertig 
seconden rust.” Tim legt een circuit aan waarbij de 
deelnemers steeds doorschuiven naar een ander 
soort training. “Elke week maak ik een training 
waarin minimaal twee nieuwe oefeningen zitten. De 
groepsactiviteiten zijn elke keer anders. Daarbij 
maak ik gebruik van internet, mijn opleiding en 
eigen creativiteit. Naast een springtouw en 
autobanden maak ik ook gebruik van attributen die 
al aanwezig zijn op het veld zoals de rotsblokken en 
palen.” Als het circuit is uitgezet, geeft Tim uitleg 
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van de onderdelen. Dan gaat de groep aan de slag. 
Gedurende dertig seconden maakt de lach plaats 
voor verbeten gezichten. Tim houdt de tijd in de 
gaten en moedigt de groep aan. Dan is er weer tijd 
voor rust en een slokje water. Tijdens de 
groepsactiviteit gaat het er meer ontspannen aan 
toe. Deze afwisseling wordt duidelijk op prijs gesteld 
door de deelnemers. Na afloop drinken ze samen 
nog een kop Herbalife thee.  
De kosten bedragen vijf euro per keer, en voor 
twintig euro mag je vijf keer deelnemen. Meer 
informatie over de activiteiten van Tim en Kim zijn 
te vinden op www.fitcampveldhoven.nl. Ook zijn 
contactgegevens staan hierop. Liefhebbers die aan 
Fitcamp Oerle willen deelnemen, kunnen dit kenbaar 
maken per e-mail (timvanherk@gmail.com) of een 
appje (0620747981) sturen naar Tim. 

Vanaf maandag 9 januari worden er ’s avonds 
weer trainingsvluchten uitgevoerd vanaf 
vliegbasis Volkel. In de weken 2,3,4,6,7,8,10 & 
11 wordt er vanaf vliegbasis Volkel en 
Leeuwarden op maandag tot en met donderdag 
gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag 
wordt er alleen overdag gevlogen. Het oefenen 
bij duisternis is noodzakelijk om vliegers voor 
te bereiden op hun taak. Daadwerkelijke inzet 
van F-16 jachtvliegtuigen vindt ook vaak plaats 
bij duisternis.  
  
Een F-16 jachtvliegtuig is goed uitgerust voor 
nachtelijke operaties. Zo beschikt de vlieger over 
een nachtkijker, ook wel de Night Vision Goggles 
(NVG) genoemd. Het kijken door de NVG verbetert 
het nachtzicht, maar geeft ook beperkingen omdat 
het te vergelijken is met het kijken door twee 
kokertjes. Het is dan ook noodzakelijk om dit goed 
te beoefenen. Dit is pas zinvol wanneer de duisternis 
volledig is ingetreden. De vroeg invallende duisternis 
in de wintermaanden maakt het dan ook mogelijk 
een dergelijk oefenprogramma uit te voeren.  
  
Herstelperiode 
Nederlandse F-16’s en het betrokken personeel zijn 
de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en 
hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De 
jarenlange inzet is echter eenzijdig geweest en heeft 
daarnaast veel gevraagd van de militairen. Het is 
dan ook een periode waarbij gewerkt wordt aan het 
herstel van de brede inzetbaarheid. Dit betekent dat 
jachtvliegers de verschillende manieren van inzet 
gaan beoefenen.  
  
Het gaat hierbij onder andere om; het luchtgevecht, 
het navigeren, bijtanken in de lucht, laagvliegen in 
de daarvoor bestemde oefengebieden en het 
avondvliegen. Deze diversiteit aan training is 
noodzakelijk om straks weer voorbereid te zijn op 
mogelijke toekomstige inzet.  
  
Vanwege operationele redenen of onvoorziene 
omstandigheden kan van bovenstaande planning 
worden afgeweken. Wilt u meer weten over 
vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen 
of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en 
eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met 
het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. 
Klachten kunnen eveneens worden ingediend via 
luchtmacht.nl/geluidshinder 

Avondvliegen 2017 
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Het recept is deze keer van Marjan Gepkens 
 

Pasta met gerookte zalm en 
mozzarella 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 400 gram pasta (penne) 
- 200 gram gerookte zalm snippers 
- 1 stengel prei in smalle reepjes 
- 6 gedroogde tomaten in olie in stukjes (een potje) 
- 2 teentjes knoflook (geperst) 
- 2 eetlepels gehakte verse peterselie  
- 150 gram olijven met knoflook 
- zout en verse gemalen peper 
- 150 gram mozzarella in plakjes 
- 1 eetlepel olijf olie 
 
Bereidingswijze 
1. Kook de penne volgens de aanwijzing op de 
verpakking beetgaar. 
2. Doe in een wok, 1 eetlepel olie en 1 eetlepel olie 
van gedroogde tomaten (uit het potje). 
3. Fruit hierin de knoflook en prei reepjes. 
4. Voeg dan de gerookte zalm snippers en tomaten 
toe, en roerbak nog 2 minuten. 
5. Meng de peterselie, halve olijven en peper en 
zout erdoorheen.  
6. Schep als laatste de mozzarella en pasta luchtig 
door het mengsel in de wok.  

7. Daarna alles nog even goed doorwarmen.  
8. En dan kun je gaan genieten van een heerlijke 
maaltijd. Eventueel met een glaasje Chardonnay. 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat ik een aantal 
jaar geleden op de camping een tijdschrift aan het 
lezen was. Daar stond dit recept in. Dit hebben we 
toen gemaakt op de camping en sindsdien maak ik 
het thuis regelmatig. Zelfs Maureen komt dit nog 
regelmatig bij ons eten, sinds ze niet meer thuis 
woont.  
 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Margo van der Velden 
 
Ik kies voor deze persoon omdat Margo en ik al 
bijna 40 jaar vriendinnen zijn en regelmatig leuke 
dingen samen doen. Ook kunnen we samen 
genieten van lekker eten, wat altijd heel 
gezellig is.  
 
 
 
EET SMAKELIJK 

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

• Onderhoud 
• APK 
• Diagnose 
• Airco-onderhoud 
• Camperonderhoud 
• Schadeherstel 
 

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Crypto Oers, puzzel 36 

 
1 Deze bloem uit de Daalseweg stond ook als baby 
 op de foto bij Kerst Meemekoar (4) 
2 Heilig meisje dat in harmonie aan een nieuwe 
 toekomst bouwt (4,7) 
3 Is Marianne uit de Paleisstraat familie van de 
 grote Jheronimus? (5) 
4 Deze Gastboer is anders lid van de 
 bloemenvereniging (8) 
5 Wielerronde van een schitterende Kempische 
 plaats bestaat dit jaar 50 jaar (5,3,4) 
6 Engelse Jan zorgt voor brood en voor het nieuwe 
 boscafé (4,6) 
7 Niet alleen niet thuis tafelen met de KBO op 
 Valentijnsdag (5,3,4) 
8 Dunbil is anders een Ierse plaats om op eigen 
 kosten boergondisch uit te gaan (6) 
 
 
Succes! 

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 insturen 
 
De oplossing van Crypto 35 was:  
1.  NaTuurlijk 
2.  CHristmas 
3.  PikkErs 
4.  Egge 
5.  ToUrnoy 
6.  Witrik 
7.  BEusink 
8. StatuShouder 
 
Familienaam: Theeuwes 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn:  
Familie van den Boomen, Mieke van Campen,  
Jo ten Have, Bets Hospel, Kees Hulshorst,  
Corné Kelders, Wil de Kort, Janus van Lieshout, 
Henriette Segers, Annie Stemerdink. 

1                    

2                           

3                     

4                        

5                            

6                          

7                            

8                      
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Inrichtingsplan Wintelre-Oerle 
gereed 
 
Met de realisatie van het inrichtingsplan kreeg 
het buitengebied van Wintelre en Oerle een 
flinke impuls. Het plan zorgt voor een 
versterking van natuur en landschap en 
verbetering van de waterbeheersing in het 
gebied. Voor wandelaars en recreanten zijn er 
extra paden en rustplekken gecreëerd. Boeren 
hebben mooiere kavels, waar mogelijk dichter 
bij huis. Bij het project waren ruim 500 
grondeigenaren betrokken. Zij brachten samen 
1400 hectare grond in. De bestuurscommissie 
Wintelre-Oerle realiseerde het inrichtingsplan 
in opdracht van de provincie Noord-Brabant. 
Deze commissie is nu ontbonden omdat het 
plan gereed is.  

 
Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en 
Financiën bij de provincie Noord-Brabant: ‘Er is 
vanuit Gedeputeerde Staten veel waardering voor de 
manier waarop alle partijen samen met elkaar de 
doelen uit het inrichtingsplan gerealiseerd hebben. 
De herverkaveling was hierbij een belangrijk 
hulpmiddel. De bereidheid van de grondeigenaren in 
het gebied om grond te ruilen en beschikbaar te 
stellen voor publieke doelen was van groot belang 
voor het succes van het project.’  
 
Aantrekkelijk landschap 
Het gebied rondom Wintelre en Oerle bestaat van 
oudsher uit kleinschalig, agrarisch landschap met 
een kampenstructuur. Tijdens de herinrichting zijn 
de kampen versterkt en houtwallen aangeplant. 
Daarnaast werd meer dan 40 hectare natuur 
versterkt en uitgebreid. Onder andere met droge en 
natte verbindingszones naar aangrenzende 
natuurgebieden en diverse poelen. Daarbij is de 
waterbeheersing in het gebied geoptimaliseerd. Will 
de Laat, voorzitter bestuurscommissie: ‘Het gebied 
Wintelre-Oerle is een plek, waar ruimte is voor een 
rijke flora en fauna. Het inrichtingsplan zorgt ervoor 
dat dit gebied niet versteent of verfrommelt, maar 
bijdraagt aan het welzijn van bewoners, stedelingen 
en recreanten.’  

Voorzieningen voor wandelaars en recreanten 
Extra wandelpaden en informatiepanelen laten 
wandelaars en recreanten nu nog meer genieten van 
het aantrekkelijke landschap in dit gebied. Diverse 
schouwpaden van Waterschap De Dommel zijn 
opengesteld voor wandelaars. Deze zogenaamde 
laarzenpaden zijn verbonden met bestaande 
recreatieve paden, zoals het schouwpad rondom het 
Koemeer en het schouwpad langs de Bruggenrijt. 
Ook staan op diverse plekken bankjes en borden 
met informatie over de cultuurhistorie en natuur. 
Omdat de natuur nog kwetsbaar is, zijn honden 
alleen aangelijnd toegestaan in het gebied. IVN 
Veldhoven Eindhoven Vessem gaat de komende tijd 
publiekswandelingen organiseren door het 
bijzondere landschap in Wintelre-Oerle. Wanneer 
deze wandelingen zijn, wordt nog bekend gemaakt 
via de diverse kranten en de website van IVN 
Veldhoven Eindhoven Vessem.  
 
Mooiere percelen en een veiliger gebied  
Boeren in Wintelre-Oerle kregen met deze 
herinrichting grotere en mooiere percelen. Bij de 
herverkaveling zijn verspreid gelegen percelen van 
eigenaren zoveel mogelijk samengevoegd. Waar 
mogelijk zijn ook de huiskavels vergroot. Door het 
samenvoegen van percelen verminderen de 
verkeersbewegingen van landbouwverkeer door de 
woonkernen, waardoor de veiligheid in het gebied 
toeneemt.  
 
Beheer en onderhoud 
De gemeenten Eersel en Veldhoven en Waterschap 
De Dommel zijn verantwoordelijk voor het beheer 
van het gebied. Beide gemeenten overwegen om 
ook (agrarische) ondernemers en particulieren in te 
zetten bij het beheer. Diverse partijen hebben al 
aangegeven hierin interesse te hebben.  

Inrichtingsplan gereed 

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

Oerse bedrijvengids 

Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

Hartelijk bedankt! 

Kerst Meemekoar en de 1e Oerse Bake-off ! 
 
Zoals velen al in het Eindhovens Dagblad of op 
Oerle.info hebben kunnen lezen was de eerste 
Oerse Bake-off een groot succes! 
 
Uit de tien enthousiaste amateur bakkers koos de 
deskundige jury onder leiding van "de Oerse 
molenbakker" dhr. Gert-Jan Verhoeven één winnaar 
in de jeugd en één in de volwassen categorie.  
Julia Kootkar won bij de jeugd en Mart en Ingrid van 
der Velden gingen bij de volwassenen met de eerste 
prijs naar huis. 
Nadat de jury klaar was met beoordelen stroomde 
"d’n Bosbender" vol met deelnemers aan de Kerst 
Meemekoar wandeltocht, waarna de allerkleinsten in 
een zeer bijzondere kribbe op de foto mochten met 
een stralende kerstgroep en anderen zich te goed 
deden aan de dranken en stukken taart van de  
Bake-off. 
De opbrengst van de Bake-off kwam dit jaar ten 
goede aan stichting Nieuwe Levenskracht Oerle. 
Namens het team van SNL Oerle willen wij de 
organisatie van Kerst Meemekoar, de jury, de 
deelnemers van de Bake-off en natuurlijk iedereen 
die ons gesteund heeft door het kopen van een stuk 
taart heel hartelijk danken ! 
 
Heel veel dank en  
voor iedereen een heel gezond 2017 
 
Team Nieuwe Levenskracht Oerle 

Stukjes van de cake verkocht voor het goede doel. 
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Valentijnsactie BIO Schoolnieuws 

Nieuwjaarsgroet 
 
Allereerst wensen wij iedereen nog een gezond en 
gelukkig 2017 toe!  
 
Team Sint Jan Baptist  

Ouderavond ‘schooltijden’ 
 
Er is gebleken dat schooltijden en met name wel of 
geen continurooster een onderwerp is wat leeft 
onder de ouders van onze school. Met dit gegeven is 
er vorig schooljaar een projectgroep opgestart met 
leden van het team (leerkrachten) en ouders uit de 
schoolraad van Sint Jan Baptist. Het doel van deze 
werkgroep is om mogelijkheden te onderzoeken en 
een advies te geven aan directie en schoolraad. 
Onderdeel hiervan is het inventariseren van de 
meningen van zoveel mogelijk ouders/ verzorgers.  
Op woensdag 1 februari om 20.00u zal er een 
ouderavond plaatsvinden met als onderwerp 
‘schooltijden’. Tijdens deze avond gaan we met 
elkaar verkennen wat de mogelijkheden zijn en 
welke consequenties daaraan verbonden zijn.  

Aankondiging Valentijnsactie 
korfbalvereniging BIO  
 
Op 14 februari is het 
weer Valentijnsdag!  
Natuurlijk zullen de 
BIO-meiden zoals elk 
jaar de kou weer 
trotseren om langs de 
deuren te gaan met 
hun valentijnskoeken! 
Dit jaar kunt u ze 
verwachten op dinsdag 14 februari vanaf 17.30uur. 
Met de opbrengst kunnen ze leuke activiteiten 
blijven doen én lekker blijven korfballen!  
 
Lieve Oerlenaren: ook dit jaar hopen zij weer op 
jullie steun! Een leuk Valentijnscadeau voor je 
geliefde of gewoon om lekker zelf op te peuzelen bij 
een kop warme chocomel...  
 
Alvast erg bedankt voor uw steun namens de 
jeugdcommissie van BIO 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl) 
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters 
(Natuurgeneeskundig Therapeut) 
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven 
Mobiel: 06-22803190 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak) 

Naschools vervolg 

Beste ouders, uw zoon of dochter krijgt dit 
cursusjaar op school muziekles. Na de lessen in de 
klas kan hij of zij zich inschrijven voor een naschools 
vervolg via Brede School Veldhoven.  
Onderstaand een kort overzicht van de lessenseries.  
Wij wensen uw kind veel plezier met de 
muzieklessen!  
 
Coördinatoren onderwijs muziekschool Art4U. 
 
 
MUZIEK EN BEWEGING OP SCHOOL  
Kleuters bewegen graag op muziek, dat gaat vaak al 
vanzelf. Een docent van Art4U geeft 10 lessen van 
30 minuten (om de week) in de klas waarin kinderen 
spelenderwijs kennis maken met de basiselementen 
van muziek. In de week dat onze docent niet in de 
klas komt geeft de eigen juf of meester een 
muziekles. Zo zijn de kleuters minimaal 20 weken in 
het jaar actief bezig met muziek op school.  
We zingen liedjes, spelen op ritme-instrumentjes, 
dansen en beelden dingen uit. Daarbij werken we 
elke les met een thema, zoals lente, het weer, 
vakantie of dieren. De lessen ontwikkelen de 
cognitieve, motorische en muzikale vaardigheden 
van de kleuters. We zorgen er daarbij natuurlijk 
voor dat ze op een inspirerende manier 
kennismaken met muziek! 
 
 
MUZIEK EN BEWEGING NA SCHOOL  
Als kleuters eenmaal gestart zijn met muziek 
maken, houden ze niet zomaar meer op! Daarom is 
er na de lessenserie in de klas een programma 
waarin kinderen ook na schooltijd door kunnen gaan 
met zingen, dansen en luisteren.  
De lessen sluiten goed aan op de lessen die ze op 
school al hebben gehad. Aan de hand van thema’s 
leren ze tegenstellingen in muziek kennen: hoog en 
laag, lang en kort, hard en zacht, langzaam en snel.  
In 5 lessen van 45 minuten gebruiken ze eenvoudige 
muziekinstrumenten, zelfgemaakte instrumentjes en 
andere materialen om ontdekkend en spelend met 
muziek bezig te zijn.  
Kinderen kunnen hiervoor via Brede School 
Veldhoven (www.bredeschoolveldhoven.nl) worden 
ingeschreven.  
 
Meer informatie?  
Kijk op www.art4u-kunsteducatie.nl  

Muziekbende na school 

DE MUZIEKBENDE NA SCHOOL  
Beste leerlingen en ouders van de groepen (3-)4,  
vanaf 16 januari 2017 starten de Muziekbende-
lessen na school. In deze lessen ga je verder met 
wat je op school al geleerd hebt. Hier maken we 
misschien nog wel meer geluid dan in de klas! Je 
maakt kennis met een heleboel instrumenten om te 
ontdekken welk instrument het beste bij jou past. 
De trompet, de dwarsfluit, de saxofoon, het 
slagwerk, de gitaar, de accordeon, de piano, en ga 
zo maar door! Ook luisteren we naar verschillende 
muziekstukken. Herken je jouw favoriete 
instrument?  
 
We sluiten de Muziekbende-lessen na school af met 
een spetterend optreden op het Brede School-Art4U 
Muziekfestival op 14 maart in theater “De Schalm”. 
Te zijner tijd krijg je daar natuurlijk bericht van.  
 
Kijk voor meer informatie over de lesplaatsen/tijden 
en om je in te schrijven op www. 
bredeschoolveldhoven.nl (klik op het kopje 
dagarrangementen>periode3>Inschrijven). 
 
Meer informatie?  
E-mail naar onderwijs@art4u-kunsteducatie.nl  
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Versterking gevraagd 

Versterking voor Bosbender Kids team 
gevraagd. 
 
Allereerst even een korte beschrijving over wat we 
doen en wie we zijn: 
 
Wat is Bosbender Kids. 
Bosbender kids is een hobby-, knutsel-, 
activiteitenclub die is opgezet voor basisschool kids 
van groep 1 t/m 8. Je kunt per activiteit inschrijven 
en de kosten zijn 2 euro per kind per keer, en zijn 
steeds van 14.00-16.00 uur, in de even weken op 
vrijdagmiddag (geen activiteiten in de 
vakantieperiode en feestdagen)  
 
Wie zijn Bosbender Kids.  
Onze naam hebben we verbonden met de locatie 
waarin we de activiteiten draaien: namelijk blokhut 
D’n Bosbender. Een super mooie accommodatie die 
zowel binnen als buiten hier heel geschikt voor is. 
Het buitenterrein is helemaal omheind en 
afsluitbaar. Bovendien ligt het gebouw precies 
tussen Oerle en de Heikant. Daar wonen de kinderen 
waar wij ons in eerste instantie op gingen richten.  

 
Met veel plezier is er al heel wat keren 
geknutseld, gespeeld en nog veel meer. Zo zijn er 
onder andere voederhuisjes gepimpt, sprookjes op 
muziek gemaakt, lavalampen in elkaar geknutseld, 
paastakken versierd, een bingo georganiseerd, 

gereedschapkistjes en kerstboompjes getimmerd, 
diverse binnen- en buitenspelletjes gespeeld en 
getekend met een professioneel tekenaar.  
Om al deze activiteiten te kunnen draaien, krijg ik 
hulp van twee vrijwilligers. Maar ook die hebben wel 
eens andere bezigheden waardoor ze niet aanwezig 
kunnen zijn. Daarbij komt dat we met gemiddeld 10
-20 kinderen per activiteit altijd meer hulp kunnen 
gebruiken! 
 
Hulp is dus niet alleen zeer welkom, maar ook 
dringend nodig!  
Bij deze zoek ik papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of 
andere geïnteresseerden om deel uit te maken van 
het team. Misschien ken je mensen die het leuk 
zouden vinden om op vaste basis te komen helpen. 
Het kan zelfs zo zijn dat als genoeg mensen zich 
opgeven, je maar één keer in de maand hoeft te 
komen helpen! Als je denkt, dat is iets voor mij en 
je het een uitdaging zou vinden om met regelmaat 
te helpen bij activiteiten. Vraag dan om informatie 
en stuur een mailtje met je gegevens en 
beschikbaarheid naar: bosbenderkids@gmail.com 
 
Bosbender Kids heeft een website: 
www.bosbenderkids.nl en een pagina op Facebook: 
www.facebook.com/bosbenderkids. 

Een aantal van de gereedschapskistjes. 

Voederhuisjes pimpen. 

Bij mooi weer worden de activiteit naar buiten 
verplaatst. 

Pompoenen plezier. 
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Terugblik laatste activiteit 

Terugblik op de laatste activiteit van 
2016 
 
We kijken terug op 16 december van het vorig jaar.  
Omdat sinterklaas weer terug in Spanje was, kon de 
kerstman aan de gang. Het kon natuurlijk zo zijn dat 
de kerstboom op het moment van de activiteit al 
was opgezet in huis. Maar wat was mooier dan je 
EIGEN kerstboom te maken en neer te zetten!! op je 
kamer of nog mooier, naast de grote kerstboom!  
 
We hadden de activiteit van eind oktober, het 
pimpen van pompoenen, een opkomst van 35 
kinderen! Nog meer dan bij de opening. En bij het 
timmeren van multifunctionele gereedschapskistjes 
waren er zo’n 20 kids. Uiteraard moesten er wel 
voorbereidingen getroffen worden. Daarom had 
manlief voor de zekerheid ervoor gezorgd dat er 
minstens 40 boompjes getimmerd konden worden. 
 
 
 
Dat was maar goed ook!  

Want we hadden een geweldige opkomst!! Er waren 
maar liefst 32 kinderen lekker aan het timmeren, 
knutselen en prachtige creaties in elkaar aan het 
zetten. Daarna de kerstboom schilderen en er mooie 
eigen gemaakte kerstversiering in aanhangen. En dit 
allemaal onder het gezellige geluid van kerstliedjes. 
 

Hopelijk mogen in dit jaar weer heel wat activiteiten 
organiseren en veel kinderen over de vloer krijgen. 
Rest mij alleen nog maar te zeggen, 
 
DE BESTE WENSEN VOOR 2017! 

De voorbereiding is klaar. 

 
DATA KOMENDE BOSBENDER KIDS 
ACTIVITEITEN: 
(onder voorbehoud) 
 
 
 27 januari 
 10 februari 
 24 februari 
 10 maart 
 24 maart 
 07 april 
 21 april 

Geconcentreerd aan het werk. 

Alle kerstboompjes op een rij. 
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dietistveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dietistveldhoven.nl 

Veldhoven 
T. 06-11001193  
www.tecaplus.nl  
info@tecaplus.nl  

Vorig jaar was het veel in 
het nieuws dat het 
Westerse eetpatroon een 
negatief effect kan hebben 
op de gezondheid. Het 
Westerse eten bestaat 
onder andere uit te veel 
bewerkte en gezoete 
voeding en draagt mogelijk 
bij aan het ontstaan van 
allerlei chronische ziekten 
zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en 
reumatische aandoeningen. Mijn vader heeft 
Reuma en is vorig jaar (2016) gevraagd door 
het Regionaal Reumacentrum om mee te doen 
aan het programma en onderzoek ‘Eet voor 
Reuma’. 
 
Onderzoeken hebben bewezen dat een goed 
eetpatroon het behandelproces bij ziekten zoals 
reumatische aandoeningen kan ondersteunen. Het 
onderzoek zegt dat ‘lekker’ eten mogelijk een 
positief effect kan hebben op reumatische klachten. 
Papa legt mij het als volgt uit: ‘Reuma is een 
ontstekingsziekte en een ontsteking heeft suiker 
nodig als brandstof zoals een auto benzine nodig 
heeft. Dus dat zou moeten betekenen, minder suiker 
= minder last van ontstekingen = minder last van 
reuma.’ 
 
Papa moest 8 weken lang eten (en wij aten mee en 
dat was niet altijd ‘jippie’) volgens het kookboekje 
wat bij het programma hoort. In het boekje staat 
dat het neerkomt op: zo onbewerkt en vers 
mogelijk, met natuurlijke vetten, veel vezels, 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Megan van Dooren, Quinten Geels, Nova de Hoog, 
Willem Kemp, Janne van Lieshout, Marieke Mohns, 
Bjorn Snelders en Timo Snijders. 

Eet voor Reuma-programma knapperige groenten in allerlei variaties, hele 
vruchten, veel vis en gewoon echt vlees, lekkere 
noten en volle zuivelproducten. Enne… papa mocht 
alleen water en thee zonder suiker drinken. 
 
Papa, vond je het makkelijk om aan het 
onderzoek mee te doen? 
Nee, het was best wel lastig. 
 
Waarom dan? 
Omdat er wel veel dingen waren die niet mochten. 
Zoals salami, ham en croissants. Maar vooral het 
alleen maar mogen drinken van water of thee is 
lastig. Ik miste bij mijn ontbijt een glas versgeperste 
sinaasappelsap en bij het avondeten soms een 
glaasje wijn. Wijn mag niet vanwege de alcohol en 
het versgeperste sap niet omdat daar ook al is het 
zelf versgeperst, veel suiker in zit. Doordat je de 
sap/suikers ontdaan hebt van het vruchtvlees krijgt 
je lichaam te makkelijk de suikers aangeboden en 
dus een No no.    
 
Heeft het effect gehad? 
Het heeft niet zoveel effect gehad, naast de 4,5 kilo 
die ik verloren was, maar dat komt volgens de 
onderzoekers en begeleiders van het programma 
doordat wij al gezond aten. Er waren mensen die 
door het onderzoek veel minder suiker binnen 
kregen en voor het eerst vis aten en bij die mensen 
was er wel degelijk een positief effect en niet alleen 
op het gewicht. Sommige mensen sliepen veel beter 
andere mensen hadden veel meer energie. 
 
Wat doe je nu nog steeds en wat niet? 
Bij het ontbijt en middageten probeer ik me nog 
steeds zo veel mogelijk aan de regels te houden.  
 
Wat vond je het moeilijkste? 
Het niet mogen drinken van alcohol. 
 
Zou je het nog een keer doen als ze het aan je 
vragen? 
Ja op voorwaarde dat mama kookt net als de vorige 
keer J. 
 
Wat vond je het minst lekker? 
De pastinaak-stamppot was het minst lekker. 
Wat is jouw lievelingsrecept dat in het kookboekje 
staat? 
De met pesto en boerenkaas gevulde kiprolletjes. 
 
Mama wat vond jij van het programma/
onderzoek en de recepten? 
Ik dacht dat ik het wel makkelijk zou vinden om niet 
te hoeven nadenken over wat eten we vandaag. Ik 
vond het moeilijk om 4 weken vooruit te weten 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

 Tel.: 040 - 205 27 98 
 Fax: 040 - 205 27 20 
Mob: 06 - 53647982 

wanneer je wat eet en dan aten wij alleen het 
avondeten mee en niet het ontbijt en lunch wat 
papa wel moest. Ook de tijd die sommige gerechten 
in beslag namen maakte het zwaarder dan 
verwacht. Maar we hebben papa gesteund en in 
ieder geval het avondeten altijd meegegeten mede 
daardoor heeft hij het volgehouden wat goed was 
voor het onderzoek. Ik heb zeker een aantal 
recepten die we nog regelmatig eten maar heb er 
ook een aantal die ik hoop nooit meer te hoeven 
maken en/of te eten.  
 
Wat vond ik er zelf van? 
Ik vond het niet altijd even leuk elke dag weer iets 
nieuws. Ik heb net als mama ook wel een aantal 
dingen die ik hoop nooit meer te hoeven eten maar 
heb er wel een lievelingsrecept bij, dat is 
courgettepasta. Het recept staat niet in het 
kookboekje maar is wel “goedgekeurd” en we eten 
het gelukkig regelmatig. En met dat recept sluit ik 
dan ook dit stukje af. 
 
Courgettespaghetti met pesto 

 
Nodig: 
• 50 gr pijnboompitten 
• 1 flinke bos basilicum 
• 1 teen knoflook 
• 3 courgettes 
• 300 gr gerookte kipfilet in blokjes 
• handje Parmezaanse kaas 
• olijfolie extra vergine 
• margarine (in papa zijn dieet roomboter) 
• zout en peper 
 
Zo maak je het: 
Verhit wat margarine in een koekenpan en bak de 
pijnboompitten al omscheppend in 2 minuten 
goudbruin. Pureer de pijnboompitten in een vijzel of 
keukenmachine met de basilicum en de knoflook tot 
een puree. Voeg een paar eetlepels olijfolie extra 
vergine toe zodat het een mooie pesto wordt. Breng 
op smaak met zout en peper.  
 
Maak spaghetti van de courgettes met behulp van 
een Spirelli. Dat is een soort puntenslijper voor in de 
keuken, waarmee je dikkere of dunnere reepjes 
draait van courgette (of andere groenten). Je kunt 
ook een mandoline, kaasschaaf of keukenmachine 
gebruiken. Als de dunne plakken te breed zijn dan 
kan je ze met een mes in smallere reepjes snijden 
(of koop het voorgesneden bij de winkel). Breng 
water met wat zout aan de kook. Leg de 
courgettespaghetti erin en giet (bijna) meteen weer 
af. Laat even uitlekken, meng de pesto en gerookte 
kip erdoor en bestrooi alles met de Parmezaanse 
kaas. 
 
Eet smakelijk! 
 
Groetjes Timo 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

Hoe lang is de gevangenisstraf? 
Voor het in handen hebben van illegaal vuurwerk 
staat een gevangenisstraf van 6 jaar. 
 
Wat word er gedaan met dat vuurwerk? 
Als het meer is dan 10 kilo dan wordt het direct 
opgehaald en wordt het naar een afgesloten bunker 
in Eindhoven gebracht. Dit is een speciale 
opslagruimte. Als het minder is dan 10 kilo dan 
wordt het opgehaald als er iemand, van een 
specialistisch team, in de buurt is. Zolang wordt het 
in een speciale kluis bewaard. 

 
Waarom steken mensen 
illegaal vuurwerk af? 
Het is mooier en sommige 
mensen zeggen dat het een 
kick geeft omdat het harder 
knalt. 
 
Hoe kan je weten of het 

vuurwerk illegaal is? 
Er zijn verschillende punten maar je kunt het zien 
doordat het vuurwerk geen wrijvingsvlak heeft. Ook 
hoort er altijd een Nederlandse gebruiksaanwijzing 
op te staan.  
 
Waar komt het meeste illegale vuurwerk 
vandaan? 
Uit België: dan rijden ze er zelf naar toe. Maar 
vooral uit Polen. Dan wordt het via internet besteld. 
Dit zie je niet aan de buitenkant van het pakketje. 
Dus de pakketbezorger weet van niks als er 
vuurwerk in zit. Zo zijn er ook geen maatregelen en 
kan er zomaar iets afgaan.  
 
Wat is illegaal vuurwerk? 
Bijvoorbeeld shell, cobra 6/9, mortier en strijker. 
 
 
Gelukkig Nieuwjaar! 
 
Bjorn en Quinten. 

De geschiedenis van vuurwerk 
Vuurwerk komt oorspronkelijk uit China. Het werd 
gebruikt om boze geesten weg te houden. Militairen 
gebruikten ook vuurwerk in de 13e eeuw om een 
terrein te verlichten en om signalen door te geven. 
Het is uitgevonden doordat ze met buskruit gingen 
experimenteren. Chinees vuurwerk komt 
oorspronkelijk uit de stad Liuyang.  

 
Grootste vuurwerkramp in Nederland 
Op 13 mei 2000 heeft de grootste vuurwerkramp 
van Nederland in Enschede plaatsgevonden. Een 
gehele woonwijk is vernietigd en er vielen 23 doden 
en 950 gewonden. Dit kwam doordat een 
opslagruimte van het vuurwerk vlam vatte en deze 
uiteindelijk ontplofte. 
 
Voor meer informatie zijn we naar de politie gegaan 
en we hebben een hoofdagent gesproken. Hier 
onder staan de vragen die we hebben gesteld.  
 
Waarom is illegaal vuurwerk gevaarlijk? 
Illegaal vuurwerk is vooral gevaarlijk omdat het niet 
getest is. De lont brandt meestal heel snel, en dus 
heb je geen tijd om weg te komen. Ook is het te 
zwaar en heeft meestal teveel kruid. Een zeer harde 
knal kan leiden tot een blijvende 
gehoorbeschadiging en de kracht van het vuurwerk 
is soms zo sterk dat je mensen kan verwonden of 
zelfs doden. 

Vuurwerk 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten?  

Kijk op www.gbveldhoven.nl 
 

Of bel: ( 040-2535264 

Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

Ik wil jullie graag iets 
vertellen over mijn 
skivakantie in Oostenrijk. 
 
Wij gaan al 4 jaar met Kerst 
naar Nauders om te skiën. 
Nauders ligt in Oostenrijk, 
maar ook heel dicht bij Italië 
en Zwitserland, op het 
drielandenpunt. Wij gaan altijd met het gezin, maar 
je kunt ook met je familie of vrienden gaan skiën. 
Wij gaan altijd naar het zelfde skigebied, maar je 
kunt ook elk jaar naar een ander skigebied gaan. In 
Oostenrijk zijn er heel veel.  

 
Ik ga ieder jaar 
op skiles in een 
klasje. Ik hoop 
altijd dat ik een 
Nederlandse 
leraar of lerares 
krijg. Meestal 
wel, maar ik heb 
ook een keer een 
Duitse lerares 
gehad. Dat vond 
ik niet zo leuk, 
maar je moet het 

er maar mee doen. Meestal heb ik 4 dagen les en ga 
ik op de laatste dag skiën met mijn ouders en broer 
en zus. Dat vind ik heel leuk om te doen. 
 
Skiën is leuk maar het is ook moeilijk, want je moet 
een goede balans hebben over je ski’s. Daarom 
moet je naar voren leunen, want als je naar achter 
leunt dan heb je geen controle over de ski’s. Het is 
leuk om oefeningen te doen, maar het is ook leuk 
om gewoon van de 
pistes te skiën. 
Bochtjes maken is ook 
heel belangrijk, want 
als je geen bochtjes 
maakt en alleen 
parallel skiet, dan ga je 
veel te hard. Je moet 
ook niet te langzaam 
gaan, want het skiën 
gaat makkelijker als je 
wat harder gaat. Dan val je niet zo snel. Als je 
langzamer wilt gaan, moet je grote bochten maken 
en kleine bochtjes als je harder wilt gaan. 
 

Mijn skivakantie 

Vind je skiën ook leuk vraag dan aan je moeder of 
vader of ze op skivakantie willen. Het is wel duur, 
maar je maakt er heel veel plezier mee. En als je 
ouders het leuk vinden dan kun je misschien de 
volgende vakantie weer gaan skiën. Meestal moet je 
ver rijden om te gaan skiën, omdat er in Nederland 
geen bergen zijn. Je kunt in Nederland ook gaan 
skiën in een skihal. Ik vind skiën in de bergen 
leuker, maar om het een keer te proberen in ons 
eigen land is ook leuk. Bijvoorbeeld bij Montana in 
Westerhoven. 
 
Maar pas op dat je niet valt of iets breekt! Nou ja 
vallen is niet zo erg, maar iets breken wel. Dus ga 
op skiles om het goed te leren en pas op dat je niks 
breekt.  
 
Dit was mijn artikel van het skiën; vonden jullie het 
leuk?  
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Je had dus altijd iets te doen, samen met de leden 
van zo’n 40 andere teams!. Aan het eind was de 
prijsuitreiking. Onze school heeft ook een beker 
gewonnen voor het beste idee! Die prijs was voor 
het team Animal Nature Hero’s en het andere team 
heeft de troostprijs gewonnen: popcorn! 
 

Marieke Mohns. 

Regiofinale FLL 

Regiofinale First Lego League  
 
Op zaterdag 17 december 2016 
zijn we met twee gezellige teams 
van basisschool Sint Jan Baptist 
naar het Fontys college in 
Eindhoven gereden. We gingen 
laten zien wat we in de tijd van de 
zomervakantie tot nu gedaan 
hebben: aan de robot, de 
presentatie en het teamwork. 
 

Daarvoor moesten we bij een jury komen en die 
beoordeelt per onderdeel hoe goed je het hebt 
gedaan. Maar ook als je niet bij een jury of bij een 
robot wedstrijd bent, waren er nog andere leuke 
dingen te doen zoals: een Mad Science 
wetenschapper bij wie je slime kon maken, een 3D 
printer waar je je naam of iets anders leuks kon 
printen en nog leuke spelletjes zoals Panda Hop.  

 

Presentatie van de gedane werkzaamheden. 

Uitvoering van de opdracht. 

Team met het beste idee, Animal Nature Hero’s. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Whippet, een hondenras 
 
Het kan een ren-hond zijn of een 
show-hond. De Whippet is een 
echte gezinshond. 
Ze wil het liefst naast ons liggen 
op de bank en als we weg gaan 
wil ze het liefst mee. Zelfs op 
vakantie moet ze mee. 
 

Een Whippet houdt van 
sprintjes trekken en vindt het 
leuk om ergens achter aan te 
rennen. Deze hond kan wel  
57 km per uur rennen! De 
Whippets zijn de 7de snelste 
honden ter wereld. 
Whippets zijn er in heel veel 

kleuren bijv. in het grijs, wit, zwart, blond, met 
vlekken en met streepjes. 
 
Wij hebben er zelf ook 
één. Ze heet Crème 
Anglaise Funcky Jazz, 
maar we noemen haar 
Saar. Zij komt uit 
Nederland. Haar moeder 
heet Lola en komt uit 
België en haar vader is 
Youp en komt uit 
Tsjechië. Hij is 2e 
geworden tijdens de 
wereldkampioenschappen in Hongarije. Ze vinden 
het heel leuk om te rennen op het strand én 
wedstrijden te doen voor de show. 
 
Groetjes, 
Janne  

Whippets 
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Aanmeldingen voor het 
Publicatiebord 

 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

De volgende kopijdatum is 
30 januari 2017 

2017 

Januari  
19 KBO: Samen uit eten, 17.30u, De Wok 
19 + 20 St. Nieuwe Levenskracht: 

Donateursavond, 20.00u in de Schalm 
20 Ophalen PMD-zak 
21 BIO: Nieuwjaarsborrel gehele jeugd 
27 Bosbenderkids 
27 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
28 Ophalen oud papier 
  

Februari  
1 Basisschool St. Jan Baptist: ouderavond 

schooltijden 20.00u 
3 + 4 +5 Après Ski Weekend Oers Gezellig 
10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
10 Bosbenderkids 
12 TCO: Dag in de sneeuw (of 19 feb.) 
13 BIO: Inpakken Valentijnskoeken 
14 BIO: Verkopen Valentijnskoeken 
14 KBO: Samen uit eten:  

17.30u: Crème de la Crème 
15 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
17 Ophalen PMD-zak 
19 TCO: Dag in de sneeuw (of 12 feb.) 
24 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
24 Bosbenderkids 
25 t/m  
5 maart 

Basisschool St. Jan Baptist: 
Voorjaarsvakantie 

25 Ophalen oud papier 
25 Carnaval: 13.30u Familieoptocht in Oerle 
  

Maart  
3 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
3 TCO: Voorjaarsactiviteit 
7 Dementiecafé de Berkt 
10 Bosbenderkids 
10 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
16 KBO: Samen uit eten: 17.30u:  

Eetcafé de Kers 
17 TCO: Informatieavond braderie 
17 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
24 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
24 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
24 Bosbenderkids 
24 t/m 26 BIO: Jeugdkamp 
31 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

April  
2 TCO: Braderie 
7 Bosbenderkids 
11 KBO: Samen uit eten: 17.30u: Route 66 
15 Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 10.00u 
21 Bosbenderkids 
21 + 22 Tonpratersavond: Lachen vur ‘t goei doel 
22 t/m  
7 mei 

Basisschool St. Jan Baptist: Meivakantie 

Mei  
2 SWOVE: Dementiecafé de Berkt 
18 KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn 
20 TCO: Verrassingsactiviteit 
25 t/m 28 Basisschool St. Jan Baptist: 

Hemelvaartvakantie 
  

Juni  
5 2e Pinksterdag: Basisschool vrije dag 
11 OMTT: Oerse Motortoertocht 
15 KBO: Samen uit eten: 17.30u: Oude 

Garage 
16 + 17 Boergondisch Oers 
  

Juli  

7 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
8 + 9 TCO: Tieners-4-Tieners 
14 Basisschool St. Jan Baptist: 

Calamiteitendag 
15 juli t/m  
27 aug. 

Basisschool St. Jan Baptist: 
Zomervakantie 

  

Augustus  
18+19+20 TCO: Bivak 

  
September  
2 TCO: Afsluitingsavond 

30 Jubileumviering Koers van Oers:  
voor alle Oerlenaren 

  

4 SWOVE: Dementiecafé de Berkt 

19 t/m 25 Vakantieprogramma Oerle 

5 SWOVE: Dementiecafé de Berkt 
9 Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 10.00u 




