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Verschijningsdata 2015 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

(I.v.m. vakantie in augustus geen Koers van Oers)  

8 31-08-2015  38 (16-09-2015) 

9 05-10-2015  43 (21-10-2015) 

10 02-11-2015  47 (18-11-2015) 

11 30-11-2015  51 (16-12-2015) 

Redactie 
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 
Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,  
Annie van der Velden - van Vlerken,  
Miranda van Vlerken - van Iersel, Marlein van de Wiel, 
Janine Zwerink- Nijlunsing. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de Koers:  
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

Kopij aanleveren 
Via e-mail naar redactie@koersvanoers.nl of in de brievenbus bij 
Dorpscentrum d’Ouw School in de vorm van een cd/dvd en een 
afdruk (i.v.m. leesbaarheid cd/dvd). 

Advertentie tarieven 
De tarieven voor de advertenties zijn terug te vinden op de website: 
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm 
 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 
Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)  ( 112 
Geen spoed, toch politie  ( 0900-8844 (Lokaal tarief)  
Brandweer, regio Veldhoven: ( 040 - 253 33 33 

Klachtenlijn v.d. gemeente: 
Meldt klachten op telefoonnummer: ( 040 - 258 44 44 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 
aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-
gaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

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

Bedankje 

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven, 
de berichtjes, bezoekjes en aandacht rondom het 
ziek zijn en het overlijden van mijn man, ons pap en 
onze lieve opa André van den Boogaard. 
  
 
Joke 
Bart en Chantal,  
Tijs, Emma 
Gert-Jan en Mieke,  
Merel, Rens 
  

In Memoriam 
Op 23 juni overleed André van den Boogaard, 
vrij kort na het bekend worden dat hij ernstig 
ziek was. 
 
André was een steunpilaar voor zowel stichting 
d’Ouw School als Stichting Nieuwe Levenskracht 
afdeling Oerle. Sinds 1978 is André al lid van het 
bestuur van de afdeling Oerle, waarvan ongeveer 
alle jaren een nauwgezette en betrouwbare 
penningmeester. In die hoedanigheid regelde hij niet 
alleen dat de donateursgelden opgehaald konden 
worden, hij haalde ze zelf ook mee op. 
 
André is al jarenlang de drijvende kracht achter de 
kermisactiviteit, van het kopen van de prijzen, tot 
het verkopen van loten en enveloppen.  
Als de wagen open was, was André aanwezig.  
Vele zieken, die een reis naar Lourdes of vakantie 
toebedeeld kregen, kregen contact met André, hij 
was de grote organisator.  
 
Hij was een bindende en drijvende kracht achter 
afdeling Oerle. Zijn oplossend vermogen en zijn 
ideeën zullen we zeker node missen. 

Sinds 1994 was hij tevens secretaris van stichting 
d’Ouw School. Ook hier was hij de drijvende kracht.  
André was in het dagelijks bestuur de rechterhand 
van Gidi van Riet, die nooit zal vergeten dat hij, 
behalve zijn normale taak als secretaris, ook steeds 
klaar stond voor allerlei bijkomende karweitjes.  
 
André regelde onder andere subsidieaanvragen en 
diverse vergunningen. Hij verrichtte veel hand- en 
spandiensten. Onder andere schilderwerken, 
onderhoud verlichting, het pand voorzien van alarm- 
en ontruimingsinstallaties enz.  
 
De bardiensten, die André met zijn Joke mee 
draaide, waren meestal op de zondagen en bij 
begrafenissen. Ook ondersteunde hij vaak bij 
evenementen en verenigingsactiviteiten. 
Beide stichtingen zullen na dit verlies pas echt 
merken, wat hij allemaal deed. Daarnaast zullen we 
moeten omgaan met het ontbreken van zijn 
drijvende kracht en bourgondische gezelligheid. 

We wensen Joke , Bart, Gert-Jan, Mieke, Chantal en 
de kleinkinderen veel sterkte toe in deze voor hen 
moeilijke tijd. 
 
Namens de voorzitters van de Nieuwe Levenskracht 
en Dorpscentrum d’Ouw School,  
Theo Snelders en Gidi van Riet. 

André zichtbaar genietend op een zonnig terrasje 
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De bloemenvereniging “ Groen en Keurig “ bedankt 
al haar donateurs voor hun spontane bijdrage. 
Alleen door Uw steun is het mogelijk om ons werk 
voort te zetten en ervoor te zorgen dat er een 
prachtige, unieke tuin ligt, achter de kerk in Oerle. 
 
Als dank bieden wij U de mogelijkheid om vanaf 
zaterdag 8 augustus, wekelijks van 10.00 tot 11.00 
uur een bos bloemen op de tuin te halen. Tevens 
biedt het U de gelegenheid om meer Oerlenaren te 
ontmoeten en een praatje te maken. 
 
Ook nodigen wij U graag uit om onze jaarlijkse 
bloemententoonstelling te komen bezoeken. Deze 
tentoonstelling wordt samen met het Gilde St. Jan, 
eveneens uit Oerle, georganiseerd.  
Beide verenigingen zullen zich op 22 en 23 augustus 
a.s. presenteren in d’Ouw school in Oerle. 
 
Wij zien U graag terug op de zaterdagen en op  
22 en 23 augustus. 
 
Nogmaals onze hartelijke dank en tot ziens 
De bloemenvereniging “Groen en Keurig” 

Beste Bloemenvrienden Harmonie op z’n chinees 

Harmonie St. Cecilia in concert met 
Chinees jeugdorkest  
  
Op zondag 12 juli verzorgt de harmonie een 
buitenconcert samen met de Nanjing Youth Olympic 
Band. Het Chinese jeugdorkest is dan op muzikale 
reis door Europa en geeft twee concerten op 
Nederlandse bodem. Naast Veldhoven treden ze die 
dag ook op in Weert.  
 
Het Chinese jeugdorkest komt voort uit een van de 
culturele programma's van de Nanjing Primary 
School of China. De kinderen zijn tussen de 9 en  
14 jaar oud en gekozen uit een groep van 50.000 
muzikale leerlingen. St. Cecilia kwam acht jaar 
geleden in contact met het orkest tijdens een reis 
door China met een muziekgroep van negentig 
jongeren uit Eindhoven en Veldhoven. Voor de 
Oerlese harmonie is het een mooie gelegenheid om 
nader kennis te maken met de Chinese cultuur en 
hun manier van muziek maken.  
 
Plaats van handeling is de Zandoerleseweg ter 
hoogte van de Rabobank en het concert begint om 
16:30 uur. Voor het evenement zal de 
Zandoerleseweg tussen 15:00 en 19:00 uur 
afgesloten zijn. Bij slecht weer wordt uitgeweken 
naar de Sint-Jan de Doperkerk. 

Nanjing Youth Olympic Band in 2014 
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Het wordt een fantastische avond in en rond een 
feesttent met muziek, vertier, eten en drinken. 
Niemand zal dus iets te kort komen. Uiteraard mag 
op een TCO-feest ook een kampvuur niet ontbreken. 
 

Dus ex-bestuursleden, tieners, ex-tieners, ouders, 
en iedereen die ooit een steentje heeft bijgedragen 
aan het succes van het Tiener Comité, reserveer 
deze dag in jullie agenda. 
Aangezien m.n. emailadressen en mobiele nummers 
nogal eens veranderen, hebben wij zeker niet alle 
contactgevens beschikbaar. We kunnen dus niet 
iedereen persoonlijk kunnen uitnodigen. Geef deze 
boodschap daarom aub door aan al je TCO-vrienden 
of stuur ons de juiste contactgegevens van hen door 
(mail@tcoerle.nl). 
 
Verdere details zijn ter zijner tijd ook terug te 
vinden via de TCO Facebook pagina en onze website 
www.tcoerle.nl . 
 
Het Feestcomité van Stichting Tiener Comité Oerle 

Uitnodiging TCO 

Tiener Comité is dit jaar vijf“tiener” 
geworden.  
 
Wat: Jubileumfeest Stichting Tiener 
 Comité Oerle (TCO) 
Datum: Zaterdag 5 september 2015, 
 aanvang 20:00 uur. 
Locatie: Hondenvereniging “Mijne trouwe 
 vriend” aan de Zittard in Zandoerle 
Voor wie: Alle oud-bestuursleden 
 Alle oud-tieners 
 Alle huidige tieners 
 Alle huidige ouders 
 Alle Braderie-vrijwilligers 
 Overige direct betrokkenen bij TCO 
  

Graag willen wij diegenen die gedurende de 
afgelopen 15 jaar iets met het Tiener Comité te 
maken hebben gehad uitnodigen voor een geweldig 
feest op zaterdag 5 september in verband met ons 
15-jarig jubileum.  

Stichting

Van links naar rechts: Tim Coppens,  
Ted van der Velden, Mieke Hospel,  
Ruud Coppens, Boris Soetens, Mark Schoones, 
en Elle Snelders. 
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Clubkampioenschappen TV de Korrel 
 
In de week van 1 t/m 7 juni werden de 
clubkampioenschappen van TV de Korrel gespeeld. 
De vereniging mocht zich verheugen op een grote 
opkomst van jeugdige spelers. Afhankelijk van hun 
leeftijd speelden zij óf verspreid over de week 
poulewedstrijden en op zondag finales óf op 
vrijdagmiddag al hun wedstrijden. 
 
Clubkampioenen zijn geworden: 
 
categorie Rood : Quinten Traast 
2e plaats  : Rik Voermans 
 
categorie Oranje : Oskar Varekamp 
2e plaats  : Laurens Groeneveld 

 
 
categorie Groen : Siegert de Jong 
2e plaats  : Sander Verkruijsse 
 
categorie Geel : Owen Seetsen 
2e plaats  : Jens Flesch 
 

 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde 
resultaat!! 

TV de Korrel 

Rik en Quinten (r) Oskar en Laurens (r) 

Siegert (r) Jens en Owen (r)  

Multiple Sclerose, aan de buitenkant 
zie je vaak niks 
 
17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). 
Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks.  
Toch hebben zij er dagelijks last van.  
“Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.” 
Een groot probleem voor veel mensen met Multiple 
Sclerose. Waarom kan je soms prima lopen en maak 
je de andere dag gebruik van een scootmobiel?  
Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen 
en de andere dag kan er bijna niks? Het is voor veel 
mensen niet te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat 
je je aanstelt doet veel pijn”. 
 
Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, 
kinderen en familieleden zich in tijdens de 
collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij 
erkennen en herkennen de symptomen zoals 
gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten 
zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel 
mensen met MS doen mee met de collecteweek. 
Degenen die niet kunnen of willen collecteren 
hangen de vlag uit tijdens de collecteweek. 
 
Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle 
huizen laten zien. We zoeken nog meer mensen die 
MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd 
en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid 
geven aan MS? Meld je aan als collectant en help 
mee.  
Kijk voor meer informatie op 
www.nationaalmsfonds.nl 
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden 
aan onderzoek (voor een beter leven nu én een 
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. 
 
Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 
te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). Het 
Nationaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften. 

Collectanten gezocht 
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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 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk 
 
Zaterdag 11 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 18 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 25 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn 
 
Zaterdag 1 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn 
 
Zaterdag 8 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 15 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 
Zaterdag 29 augustus: St. Jan Onthoofding 
 gildemis 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastor J. van Doorn (Convocamus) 
 
Zaterdag 5 september: 
19.00 uur: Eucharistieviering met 
 pater Malaka (Amice) 
 
Zaterdag 12 september: 
19.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor R. Franken 
 
Zaterdag 19 september: dit weekend géén 
 viering in de St. Jan de Doper! 
19.00 uur: Opening Vredesweek in Immanuëlkerk 
 met Pastor Franken 
 
Zondag 20 september: 
11.00 uur: Eucharistieviering met  
 pastoor R. Franken in de 
 Lambertuskerk  
 (Meerveldhovense koren) 
 Patroonsfeest van H. Lambertus, deze 
 kerk krijgt dan een nieuwe naam! 
 
Dinsdagochtend in de vakantieperiode 
Wekelijks is er een H. Mis om 9.00 uur, waarna het 
koffiedrinken is in de sacristie.  
Het kerkwijkcentrum is daarna geopend tot 11.00 
uur, maar bij uitvaarten gesloten. 
 

Pastor Jos van Doorn 
Pastor Jos van Doorn is al enkele maanden met 
emeritaat, maar heeft tot 1 juni nog deel uit 
gemaakt van het pastoraal team en volop dienst 
gedaan in de zondagse en doordeweekse vieringen 
en bij begrafenissen. Soms ten koste van zijn 
kwetsbare gezondheid. Hij zal in de toekomst 
beschikbaar blijven om in te vallen waar nodig. Ook 
gaat hij door met zijn maandelijkse 
bijbelgespreksgroep.  
We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet en 
wensen hem van harte een rustigere tijd toe. 
 
 
Bijeenkomsten kerkwijken  
Na de zomervakantie zullen er nog drie avonden 
gehouden worden om nu niet de zakelijke kant van 
de fusie te bekijken, maar vooral om te horen hoe 
het gaat met de parochianen uit de verschillende 
kerkwijken. Zorgen en verdriet delen, maar ook 
hoop op toekomst. Daarbij willen we graag horen 
wat het karakteristieke is van je kerkwijk en hoe je 
dat zou willen vormgeven in onze ene kerk.  
Op 5 oktober is er een gezamenlijke avond voor de 
H. Caecilia en H. Jozef, op 6 oktober voor de  
St. Jan de Doper en H. Willibrordus!!  
op 13 oktober voor de H. Lambertus en St.-Maarten. 
 
Alexa 

De parochie 



7 

Parochieberichten: 
 
 

Overleden: 
† Net Coppens – Liebregts, 84 jaar 
† André van den Boogaard, 65 jaar 
† Ad Smolders, 63 jaar 
 
 

Pastoraal team: 
Pastoor R. Franken, Kapelstraat Zuid 18 
(040 – 303 07 60 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78 78 923  
Pater S.R. Malaka, Oude Kerkstraat 3,  
( 040 – 205 13 50 
Pastor W. Jenniskens, Lange Kruisweg 7 
( 040 – 253 26 15 
Myriam Schoutsen, pastoraal werker,  
p/a Blaarthemseweg 18 
( 06 – 10 05 77 80  
 

KerkWijkCentrum: in de sacristie: 
op dinsdag van 9.30 – 12.00 uur. gesloten tijdens uitvaart! 
Oude Kerkstraat 5, 5507 LA, ( 040 – 205 12 02 
(tijdens openingsuren) Iedere dinsdagochtend om 
9.00 uur Eucharistieviering. 
st.jandedoper@christuskoningveldhoven.nl 
 

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 of op dinsdagochtend bij het 
kerkwijkcentrum. 
 

Nieuwe parochianen: 
kunnen zich melden via het kerkwijkcentrum, per 
mail (zie boven) of bij Mia van den Wildenberg,  
040 – 205 25 47.  
 
 

Website: http://www.christuskoningveldhoven.nl 

Drastische wijzigingen! 

Laatste bericht huidige elftal Dames 1 
 
Dat was het dan. Het seizoen is afgelopen en de 
zomervakantie gaat bijna van start. Voor de meeste 
teams betekent dat even chillen en opladen voor de 
start van een nieuw seizoen. Voor ons betekent het 
helaas iets anders.  
 
Gedurende dit seizoen werd namelijk duidelijk dat we 
voor volgend jaar niet genoeg dames hebben om ons 
team voort te zetten. Helaas hebben we de strijd 
tegen het beleid ten opzichte van dames bij RKVVO 
verloren. Logisch gevolg daarvan was dat er keuzes 
moesten worden gemaakt door de speelsters.  
Een enkeling gaat hogerop, anderen gaan naar een 
andere club of naar Dames 2 en er stoppen zelfs een 
paar dames. Ik wil me niet teveel mengen in de 
verdeeldheid die er is geweest tussen het bestuur en 
ons team, het enige wat ik er wel over kwijt wil is dat 
het spijtig is dat het zo heeft moeten lopen.  
We hebben door de jaren heen een leuk team 
opgebouwd, dat dit seizoen zelfs is opgeklommen 
naar de 2e klasse.  
We speelden soms de sterren van de hemel en soms 
ook niet, maar we hebben altijd ons ei kwijt gekund 
in het spel en bij elkaar.  
Zonder al te sentimenteel te doen wil ik namens 
mezelf zeggen dat ik alles gruwelijk ga missen. Het 
zeiken op elkaar als een pass niet fatsoenlijk 
aankwam, de lol in de kleedkamer, het gejank als we 
om half 10 uit moesten op een flutveld en de geintjes 
op de training. We hebben vriendschappen 
opgebouwd die écht niet samen met dit team van de 
aardbodem verdwijnen.  
Zelf ga ik stoppen met voetballen maar dat geeft mij 
uiteraard de gelegenheid om bij alle oud-
teamgenoten een keer te komen kijken. 
 
Loes van der Velden 
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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 

Veldhovens Mannenkoor 

The Peacemakers – Lustrumconcert 
Veldhovens Mannenkoor 
 
Veldhovens Mannenkoor viert op 31 oktober 2015 
het 11e lustrum met een grote en groots opgezette 
concertproductie in de Kempenzaal van 
Congrescentrum Koningshof. 
 

Globaal programma 
Het mannenkoor zingt eerst nummers van onder 
meer Biebl, Lauridsen, Vangelis en Dotan. Daarna 
volgt het spectaculaire werk The Peacemakers. Dit 
werk van Karl Jenkins uit 2011 wordt voor het eerst 
in Noord-Brabant gebracht. Veldhovens Mannenkoor 
voert dat uit samen met Vrouwen Vocaal Ensemble 
Sirena en orkest ARSIS Sinfonietta. De beleving 
wordt visueel extra ondersteund met schilderijen en 
metalen beelden van kunstenaar Hennie van de 
Steeg. 
 
 

Crowdfunding 
Met deze concertproductie hoopt het koor veel 
mensen in hun ‘muzikale hart’ te raken. Voor dit 
concert wordt Veldhovens Mannenkoor gesteund 
door meerdere bedrijven en instellingen. Ook loopt 
er tot 20 juli een crowdfunding actie via 
voordekunst.nl om extra steun te verwerven en zo 
met ‘The Peacemakers’ fantastische eigentijdse 
koormuziek aan een groot publiek te kunnen 
presenteren. 

 
Kaartverkoop 
Tot 1 juli zijn toegangskaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar à € 17,50. Daarna kost een kaart € 20. 
Meer informatie is te vinden op 
www.veldhovensmannenkoor.nl. 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

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

KBO-Brabant: pak de werkloosheid 
onder senioren aan en niet de 
werklozen. 
 
Het Centraal Planbureau (CPB) bracht op 11 juni een 
beleidsrapport uit, getiteld ‘Hervorm arbeidsmarkt 
ouderen’. Hierin bepleit het CPB om de langdurige 
werkloosheid onder ouderen aan te pakken door de 
WW-uitkering van ouderen in stapjes te verlagen 
naarmate men langer werkloos is. Zo zouden zij 
eerder geprikkeld worden om een nieuwe baan te 
accepteren. Het CPB schoffeert hiermee de grote 
groep 50-plussers die nu al met een fors 
inkomensverlies kampt als gevolg van werkloosheid. 
Stapsgewijs verlagen van hun WW-uitkering is geen 
oplossing, maar verergert de situatie waarin 
ouderen belanden wanneer zij werkloos worden. Het 
aantal 50-plussers in de schuldhulpverlening is de 
laatste jaren buitengewoon toegenomen. 
 
Hoewel het kabinet en daaraan gelieerde instituten 
als DNB, CPB en CBS wijzen op signalen van 
economisch herstel, leiden deze signalen vooralsnog 

Werkloosheid senioren niet tot een aanmerkelijke verlaging van de 
werkloosheid onder senioren. Dit ligt echter niet aan 
de hoogte van de uitkering zoals het CPB wil doen 
geloven. Integendeel, de motivatie onder oudere 
werkzoekenden om aan de slag te gaan en te blijven 
is zeer hoog. Niet alleen de hoge arbeidsmoraal van 
ouderen maar ook het spookbeeld om na verloop 
van tijd in de bijstand te belanden, zijn nu al stevige 
prikkels om actief werk te zoeken. Het UWV 
constateert dan ook dat tussen 2013 en 2015 een 
toenemend aantal werkloze 50-plussers het werk 
hervat. De werkloosheid daalt onder jongeren 
weliswaar harder dan onder ouderen, maar dit ligt 
niet aan de hoge eisen die werkloze ouderen volgens 
het CPB zouden stellen, maar aan de voorkeur van 
werkgevers voor jonge werknemers.  
 
Nog steeds lopen werkloze 50-plussers tegen 
vooroordelen van werkgevers aan: ze zouden duur 
zijn en/of meer verzuimen. Het tegendeel blijkt 
waar. Werkgevers die wel werkzoekenden uit deze 
groep aannemen zijn onverminderd positief over de 
motivatie, flexibiliteit en inzet die 50-plussers tonen. 
 
Werkloze 50-plussers vinden vooral baat bij 
scholingsmaatregelen, gerichte coaching en 
stimulansen voor werkgevers om hen in dienst te 
nemen. Het voorstel van het CPB om de WW-
uitkering van oudere werklozen te verlagen is vooral 
een klap in het gezicht van een grote groep mensen 
die tijdens een extreem lange economische crisis en 
vergaande overheidsbezuinigingen ongewild 
werkloos is geworden.  



10 

 

In deze rubriek willen we een adverteerder van 
de kleine vaste advertenties uit de Koers van 
Oers wat nader belichten. Op deze manier 
willen we iets meer te weten komen over onze 
adverteerders.  
De adverteerder die we er deze keer uitlichten is: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automobielbedrijf Dingen 
 
Geschiedenis 
Automobielbedrijf 
Dingen is een 
familiebedrijf dat nu 
2 generaties in de 
familie is.  
Toon Dingen is in 
1960 het bedrijf 
begonnen in een 
schuurtje in de tuin 
van zijn schoon-
ouders, de familie 

Van Kruijsdijk aan de Nieuwe Kerkstraat in Oerle.  
De werkzaamheden bestonden toen vooral uit 
reparaties en onderhoud van alle merken auto’s. 
 
De locatie aan de 
Sint Janstraat 11 
werd al 
begin jaren 
’60 
betrokken, 
toen het 
schuurtje te 
klein bleek 
voor de 
ambitities 
van Toon.  
Vanaf dat 
moment is 

Advertentie in de spotlight 

Automobielbedrijf Dingen ook auto’s gaan verkopen 
en kreeg het een showroom. Na een aantal jaren 
moest ook het pand aan de Sint Janstraat worden 
uitgebreid om de, in hoogtij dagen, 27 werknemers 
en alle auto’s te huisvesten!  
Zonen Alwin en Arnoud Dingen hebben in 2005 het 
bedrijf overgenomen van hun vader, die zich na 45 
jaar met pijn in het hart terugtrok uit ‘zijn garage’. 
 
Activiteiten 
Op dit moment zijn de bedrijfsactiviteiten talrijk: 
onderhoud en reparatie van alle merken auto’s en 
campers, uitvoering van APK’s en schadeherstel. En 
natuurlijk de verkoop van zowel nieuwe als 
gebruikte auto’s en brommobielen. Daarnaast kan 
bij Dingen iedereen terecht voor autoverhuur. 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het onderhoud van 
auto’s van het merk Fiat – daar hebben we 
inmiddels meer dan 40 jaar ervaring mee. En sinds 
enkele jaren zijn we officieel dealer van Ligier 
brommobielen. Dat zijn vierwielige bromfietsen met 
een gesloten carrosserie en een leeggewicht kleiner 
dan 350 kilogram. Het motorvermogen mag niet 

Een drukte van belang bij Autobedrijf 
Dingen bij opening begin jaren ’60. 

Alle Oerse kinderen kregen een ballon tijdens de 
feestelijkheden. 

De pastoor zegent het nieuwe 
bedrijfspand van Toon Dingen 
(meest links t.o.v. de pastoor). 

 

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

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

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
A

U
TO

B
E

D
R

IJ
FD

IN
G

E
N

.N
L 

Ook dealer van: 

Brommobielen 

Italiaanse 
autospecialist 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

STOPT MET DE 
WINKEL  

Huishoud – drogist – cadeau – verf 
 

OPHEFFINGS 
UITVERKOOP 

TOT 70% KORTING 
 

WIJ WILLEN U EROP  
ATTENDEREN DAT 

SCHILDERSBEDRIJF SCHENNINK 
WEL GEWOON DOORGAAT !!! 

 

De bloemen, medicijnen, stomerij en verf 
blijven voorradig tot 

de definitieve sluiting. 
 

PROFITEER ERVAN  
NU HET NOG KAN! 

 
Schennink, Kloosterstraat 55, Wintelre. 

groter zijn dan 4 kW en 
de maximale snelheid is 
45 km/u. Iedereen kent 
ze als mindervalide 
wagen, maar 
tegenwoordig zijn ze 
fraai gestyled en 
worden ze ook veel 
verkocht aan jongeren 
met een bromfiets-
rijbewijs AM. 
 
Service en 
persoonlijke 
aandacht 
Directeur/eigenaren 
Alwin en Arnoud Dingen 
hebben momenteel 4 
werknemers in dienst 
en daarmee is 
Automobielbedrijf 
Dingen een kleine organisatie, die echter groot is in 
service en persoonlijke aandacht voor iedere klant. 
 
Contactgegevens: 
Automobielbedrijf Dingen 
Arnoud of Alwin Dingen 
Sint Janstraat 11, 5507 NA Veldhoven 
Tel. (040) 205 17 57, Fax (040) 205 19 65 
E-mail: info@autobedrijfdingen.nl 
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12e Oerse MotorToerTocht  

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) 

opgehaald en bij de reparateur neergezet. 
De avond na de tocht was iedereen weer terug bij ‘t 
Dorpsgenot waar Christ de BBQ al had klaar staan. 
Hier werden ook middels diverse kwinkslagen de 
door Motomoda en Motorservice Eersel gesponsorde 
kadootjes uitgedeeld en werd dit jaar Aris 
Zwarthoed verkozen tot Motorrijder van het jaar. 
 
Uiteraard was er bij vertrek al een mooie foto van 
elke deelnemer met zijn of haar motor genomen 
door fotograaf Bob Jr. Met dank aan de foto-
apparatuur van Menno Ritsma had iedereen direct 
na de rit dan ook weer een mooie afdruk als 
herinnering. 
 
Kortom, op een vervelend pechgeval na, ook dit jaar 
wederom een schitterende route, perfect weer, een 
hele mooie BBQ locatie, en met maar liefst 63 
motoren zelfs een record aantal deelnemers die 
samen een hele mooie dag hebben beleefd. 
 
Iedereen hartelijk bedankt en tot volgend jaar! 
 
O.M.T.T. 
Bob van Soolingen Sr. & Jr., Egbert Daal, Martijn 
van Balen, en Rinus Hazenberg 

De Tivoli Tour 
 
14 juni 2015 heeft onze inmiddels traditionele Oerse 
motortocht plaats gevonden. 
Ook deze dag waren Christ Schippers en zijn 
medewerkers van Gasterij ’t Dorpsgenot al weer 
vroeg in touw om de vele rijders welkom te heten. 
Er stond zoals gebruikelijk koffie en een lekker 
stukje Multivlaai klaar om de dag op bourgondische 
wijze te starten. 

De digitalisering is ook OMTT niet voorbij gegaan. 
Gemak dient de mens en het merendeel van de 
deelnemers maakte daarom dankbaar gebruik van 
de aangeboden Garmin of TomTom versie van de 
routebeschrijving. Rijden vanaf papier is inmiddels 
een zeldzaamheid geworden. 
 
De route liep dit jaar voor een groot deel door ons 
eigen mooie Brabantse land, via o.a. Erp en Mill naar 
het mooie Linden en de Kraaijenbergse plassen, om 
vervolgens via het pontje bij Cuijk de oversteek te 
wagen naar het topje van Limburg. Om vervolgens 
na een mooie rit in de omgeving van Groesbeek, en 
Berg en Dal weer via het noorden van onze provincie 
af te dalen naar het vertrouwde Oerle. 
 
Helaas was er dit jaar wel sprake van een gevalletje 
motor-pech. Precies na het oversteken van de Maas 
weigerde de motor van een van de rijders dienst te 
doen. Dankzij de bezem-ploeg kon deze deelnemer 
aan een mobiele telefoon geholpen worden om ter 
plekke een en ander te kunnen regelen. OMTT zorgt 
overigens wel erg goed voor haar rijders; de 
gestrande Harley is de dag erop door de organisatie 
(te weten Bob en Rinus) met een aanhangwagen 
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jan1.joosten@kpnplanet.nl

Vakantieprogramma 

Het recept is deze keer van Geert de Kort. 
 
Kip kerrie met rijst voor 5 personen 
 
Ingrediënten: 
-1 kilo kippendijen 
-kerrie poeder 
-ketjap manis 
-chilisaus 
-kippenbouillon   
-2 teentjes knoflook 
-rijst 
-kookroom 
 
 
 
Bereidingswijze: 
1. Snijd 1 kilo kippendijen in reepjes en peper en 
zout ze.  
2. Bak ze in de pan gaar en voeg 2 teentjes fijn 
gehakte knoflook toe.  
3. Voeg daarna goed wat kerrie toe en laat 
het goed bakken.  
4. Voeg daarna een flinke scheut kookroom 
toe.  
5. Daarna een scheut ketjap en een scheut  
chilisaus.  
6. Kook 500 gram rijst in water met goed wat 
kippenbouillon.  
 
Eet smakelijk!  
 
Ik geef de pollepel door aan  
Dennis Flesch. 
 

Oersmakelijk 

Vakantieprogramma 2015 
 
Hallo kinderen van Oerle, 
 
Het is bijna zover !!! Het vakantieprogramma in ons 
dorp gaat weer van start. Alle kinderen die wonen in 
Oerle en die naar de basisschool gaan, willen we 
erop attenderen dat jullie in kunnen schrijven voor 
een fantastische laatste twee weken van je vakantie.  
 
Om je in te schrijven ga je vanaf dit jaar naar 
http://www.vakantieprogramma-oerle.nl/.  
  
Dit is wat we organiseren voor jullie: 
Het begint zondags met de Olympische Dag, een 
sport- en spelmiddag met een barbecue er bij.  
Dinsdag gaan we naar Bobbejaanland met zijn allen. 
Op vrijdag de 21e hebben we een wandelactiviteit. 
Voor de lagere groepen begint dinsdags het Bivak 
Oerle in de plaatselijke blokhut. Voor de hogere 
groepen begint dinsdags het Bivak Valkenswaard. 
Dat duurt 3 dagen en vaak op woensdag is er een 
kanotocht. 
Op vrijdag sluiten we af met een Afsluitingsavond. 
 
Groetjes 
Het vakantiecomité. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Wonen in Oerle Zuid 
De eerste bewoners aan het woord 
 
Er wordt weer volop gebouwd in Oers. De 
huizen schieten (spreekwoordelijk) als 
paddenstoelen uit de grond. De eerste 
starterswoningen zijn een tijdje geleden al 
opgeleverd en een aantal starters woont 
inmiddels in Oers. Hoe bevalt het hen en zijn 
ze gesetteld? 
door: Annie v.d. Velden en Miranda van Vlerken 
 
We hebben een gesprek geregeld met Mieke Hospel. 
Zij heeft een aantal buren bij haar op de koffie 
gevraagd en wij mochten meegenieten van dit 
gezellig samenzijn. De sfeer was direct goed, er 
werd onderling volop gekletst en wij als interviewers 
kregen nauwelijks de tijd om vragen te stellen, 
kortom het was heel gezellig.  
 
Bij het gesprek zijn de volgende bewoners 
aanwezig: 

Wat is een CPO-project? 
De eerste huizen in Oerle zijn gebouwd via een CPO-
project. CPO staat voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap. De Kopersvereniging is 
opdrachtgever van de bouw en realiseert de 
woningen in collectief particulier opdrachtgever-
schap (cpo). Een CPO-project is voor de kopers 
vooral financieel voordelig omdat ze samen diensten 
en materialen groter in kunnen kopen. 
Begin december zijn de eerste huizen van het CPO-

Het interview 
project opgeleverd en daarna is de rest in etappes 
gevolgd. Ted vertelt: “Van de in totaal 28 koop-
woningen zijn er 3 vrije sector. Die vrije sector 
woningen zouden in eerste instantie niet gebouwd 
worden omdat er geen kopers voor waren. Maar wij 
als bewoners hadden dan uitzicht op een loze gevel. 
Tijdens het plan diende zich echter een koper aan en 
toen is in overleg met het bestuur van het CPO-
project en de aannemer besloten om toch  
3 vrije sector woningen te bouwen.  
 
Anton Pieck-stijl 
Hoewel de woningen zijn opgeleverd is nog niet alles 
klaar. Op het plan stond namelijk ook een mooie 
boog getekend die nog niet gebouwd is door de 
aannemer. Mark: “Dat zag er heel mooi uit, dan kom 
je echt een wijk binnen gereden. Maar we weten niet 
of die boog er nog gaat komen.”  

Ted vult hem aan: “Tja, er is discussie tussen de 
gemeente en de aannemer over die boog. Ik denk 
niet dat die er nog gaat komen. Het zou wel heel 
jammer zijn want voor het achterterrein moesten wij 
aan allerlei eisen voldoen. Het moest er op zijn 
‘Anton Pieck’s’ uitzien terwijl het gewoon aan de 
achterkant was en dan laten zij na om die boog te 
maken!”  
Ruud: “Het is heel vervelend dat de gemeente het 
nu laat afweten en gaat bezuinigen op de openbare 
inrichting. Op het straatwerk gaan ze nu ook 
bezuinigen en die boog vervalt. Dat is wel heel 
jammer. De mensen die met het CPO-project aan de 

Van links naar rechts: Tim Coppens,  
Ted van der Velden, Mieke Hospel, Ruud Coppens, 
Boris Soetens, Mark Schoones en Elle Snelders. 
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als je geen discussie hebt met je aannemer, doe je 
zelf ook iets niet goed, want ze proberen toch vaak 
net over het randje te gaan. Ze hebben het nu 
opgeleverd en wij hebben een aantal punten 
doorgegeven, maar we hebben de aannemer nu zo’n 
3 maanden niet gezien.” 

Wonen in Oerle 
Waarom hebben jullie voor een huis in Oers gekozen 
en bijvoorbeeld niet in Meerhoven? Het fijne aan 
Oers vinden wij dat je lekker landelijk en rustig 
woont met de stad om de hoek. Alle voorzieningen 
zijn dichtbij en je gaat ook zo de bossen in! “En 
Oerle heeft een hechte gemeenschap. De 
verenigingen weten ons al te vinden”, vertelt Elle. 
“Laatst stonden ze van BIO al op de stoep om te 
collecteren. We krijgen de Koers van Oers al en van 
DorpsVereniging Oerle hebben we een 
Welkomstmap ontvangen.”  
 
Schuttingen 
“We hebben hier in de straat al het een en ander 
meegemaakt,” zegt Ted. “Met Pasen waren 
bijvoorbeeld alle schuttingen omgewaaid. De 
schuttingbouwer had de pech dat we juist een week 
later getroffen werden door een storm en toen lagen 
alle schuttingen om. Daarna had hij ze weer aan een 
kant opgebouwd, maar toen kwam dezelfde avond 
weer een storm over met code oranje en lag weer 
alles plat. Hij had er nog niet veel van geleerd!”  
Mark: “Vandaag hebben ze hierachter de rest van de 
schuttingen geplaatst. Eerst was het een grote tuin, 
dat was wel gezellig vond ik. Maar nu zijn onze 
tuintjes dus netjes afgeschermd met een schutting. 
 
Feestcommissie 
Ted: “We hebben (nog) geen buurtvereniging maar 
wel een vereniging voor het gezamenlijk 
binnenterrein, want dat moet ook bijgehouden 
worden.”  
“Ja”, grapt Mark, “we hebben tegen de gemeente 
gezegd dat wij het binnenterrein gebruiken om 
auto’s te parkeren, maar we gaan het gewoon 
gebruiken om te feesten, ha, ha! Elle: “En dan 
proberen ze mij allemaal tot feestcommissie te 
bombarderen, maar we beginnen eerst maar eens 
met een gezamenlijke barbecue. Want als we klaar 
zijn met de bouw hebben we wel een feestje 
verdiend!” 
 
 

gang zijn gegaan wilden een zo mooi mogelijke wijk 
ontwerpen. Zij zijn eigenlijk de ‘Pioniers’ die beloond 
zouden moeten worden. Helaas is dat niet het geval 
bij dit project in Oerle. Het is jammer dat de 
gemeente het hier laat afweten. Deze mensen 
steken er ontzettend veel werk in om het 
nieuwbouwplan er zo mooi mogelijk uit te laten zien. 
En dan toont de gemeente geen ‘ballen’ om de 
uitstraling en kwaliteit van het plan te waarborgen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplevering 
Als we verder gaan vragen over de oplevering van 
de huizen raken de jongelui niet uitgepraat. Er volgt 
een stortvloed aan opsommingen en iedereen begint 
door elkaar te praten. Ruud: “Soms zijn het ook wel 
‘boefjes’, die aannemers.” 
Mark: “Toch mogen wij niet klagen. Wij hadden 
tijdens de oplevering bijna geen punten terwijl de 
mensen die er het eerst gingen wonen een waslijst 
aan punten hadden.”  
Mieke: “Wij hadden wel 24 punten van dingen die 
niet goed waren. Wij hadden bijvoorbeeld geen 
standaard deur besteld, dus de deur die wij hadden, 
paste niet in het kozijn. Toen moest de aannemer er 
eerst het kozijn uitbreken, daardoor beschadigde het 
stucwerk weer. En zo blijven we bezig! Maar 
gelukkig is nu ongeveer alles opgelost.” 
Boris (vriend van Mieke): “Nou ja, opgelost? Voor 
die andere punten heb ik zelf een paar maten 
ingeschakeld. Dat gaat sneller dan via de 
aannemer.” 
 
De laatste woning  
Ruud en Tim kochten de laatste woning die 
opgeleverd moest worden. Ruud: “Wij dachten: ze 
hebben op 27 woningen kunnen oefenen, dus nou 
zal het onderhand wel goed gaan. Maar ik zeg altijd: 



16 

Tiener Comité Oerle De BijenBerkt 

Dagje Ardennen 
 
Zaterdag 30 mei zijn we met tco een dagje naar de 
Ardennen geweest. Het begon 's ochtends vroeg op 
het kerkplein. We reden met de bus richting de 
Ardennen. Daar werden we verdeeld in 3 groepen. 
We moesten voordat we bij de activiteiten konden 
komen, eerst door een pikdonkere steengroeve 
lopen van 450 meter lang. We kregen plastic stokjes 
om met gestrekte arm tegen de stenen zijkanten te 
houden zodat we nergens tegen aan liepen.  
Toen we de steengroeve uit waren, kwamen we in 
een heel mooi gebied tussen de rotsen waar we 
overal konden klimmen en survivelen. Er was ook 
een 60m hoge kabelbaan. Elke groep moest om de 
beurt die activiteiten doen. Het was een super leuke 
dag. Ik denk wel een van de leukste activiteiten tot 
nu toe, ik had het niet willen missen. 
 
Bram vd Velden 

Open dag bijentuin “de BijenBerkt” 
 
Zondag 12 juli is het weer de landelijke open imkerij 
dag en ook dit jaar doet Veldhoven daar weer aan 
mee. 
 
U bent van harte welkom op het nieuwe terrein aan 
de Berkt 37 . 
 
Ieder jaar worden er in het hele land imkers actief 
om over hun hobby te vertellen aan mensen die 
eigenlijk wel eens wat meer willen weten over die 
bijen en hun toch wel geheimzinnig leven. 
Gaan er echt zoveel bijen dood? Is honing echt zo 
gezond? Wonen er echt 50.000 bijen in een kast? En 
ga maar door……… 
Gelukkig zijn de meeste imkers ook bevlogen en 
gaan ze met plezier uw vragen te lijf. 
De imkers in Veldhoven staan klaar voor u.  
Ook voor de kinderen is het leuk om een bezoek te 
brengen aan de BijenBerkt. 
 
Er is een keur aan activiteiten en uiteraard is de 
honing weer overheerlijk! 
Er is honing te proeven en als je wilt kun je ook 
honing kopen . 
Je kunt een foto maken in een imkerpak of een  
“hotel” timmeren voor bijen. 
 
Er is uiteraard veel informatie over bijen en hun 
leven te zien, het verschil bijvoorbeeld tussen 
honingbijen en solitaire bijen (wat zijn dat dan?) of 
wespen. Ook kun je vieze handen halen door 
“zaadbommen” te maken. 
Kortom……………genoeg te doen en zeker een 
bezoekje waard. 
 
Datum: Zondag 12 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Waar: de Berkt 37 ( 5507 LK ) 

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

mensen die de eieren rapen! 
Dat werd me die dag meer dan duidelijk. 
Ik zag juffrouw Hen plots van haar ligplekje op staan 
en luid kakelend de weg naar het binnenhok 
oprennen. 
 
Het leek of ze met haar gekakel wilde zeggen: “Ga 
dan toch opzij allemaal. Ik heb haast, vreselijke 
haast!!! Ik moet mijn ei kwijt en het liefst ook op de 
juiste plaats!!!” 
Ze rende alsof haar leven er vanaf hing.  
Maar die dag lukte het haar niet om op tijd het 
binnenhok te bereiken en dus verloor ze halverwege 
de wei haar ei.  
 
Het lag daar prachtig in het gras en alle kippen 
keken bewonderd naar het kleine bruine legsel.  
Juffrouw Hen keek geschrokken rond en kakelde 
verontschuldigend: “Sorry, sorry, ik had het echt 
binnen willen leggen, maar helaas het ei was 
vlugger dan ik deze keer.”  
Die dag was er dus wat meer scharrelwerk voor de 
eierrapers, maar daar deed geen enkele kip moeilijk 
over. 
En juffrouw Hen? Nou wanneer die haar ei weer 
eens verliest in de wei zal zij zich er ook niet meer 
druk om maken denk ik zo. Een zomers eitje mag 
tenslotte gerust in de wei gelegd worden. 
 
Thea. 

Zomer!  
 
Eindelijk is het dan zover. Goed de 21ste juni, de 
dag dus dat de zomer echt had moeten beginnen, 
merkten we er nog weinig van. Die dag leek meer 
herfst dan zomer. 
Maar vandaag, 25 juni, voelt toch heus als een 
zomerse dag, dus … we zijn het leed van de vorige 
dagen weer snel vergeten. 
Ik heb zelfs mijn jas thuisgelaten bij de 
hondenwandeling en dat wil wat zeggen! 
En nu dan maar hopen dat de zomer heel lang gaat 
duren. Van mij mag het tot ver in oktober.  
Het hoeft natuurlijk niet echt bloedheet te worden, 
maar zo’n temperatuurtje als vandaag is wat mij 
aangaat prima. 
 
Toch is het misschien maar goed dat ik het niet echt 
voor het zeggen heb misschien, want wij allemaal 
hebben zo onze eigen ideale temperaturen vermoed 
ik. Zelfs bij dieren is dat zo. 
Sunny bijvoorbeeld, mijn eigen hondje, is net als ik 
gesteld op zonnige temperaturen, maar zijn 
vriendin, een zwarte koningspoedel, geniet meer 
van heel wat lagere temperaturen. Zij is nu ‘s 
middags met geen stok naar buiten te krijgen en ligt 
het liefst op de koele tegelvloer. Echt actief wordt zij 
weer in de wat koelere avonduren. 
De kippen die bij de Severinus op de Berkt wonen, 
lijken wat meer op mijn Sunny en dus zie je die bij 
zonnig weer en niet al te hoge temperaturen lekker 
buiten scharrelen. 
Dat ook dat soms voor problemen kan zorgen zag ik 
kort geleden nog. 
 
Normaal leggen de meeste kippen gewoon hun eitjes 
in hun binnenbehuizing, zodat het voor de rapers 
gemakkelijk is om ze bij elkaar te scharrelen. Ja … 
scharrelen doen niet alleen de kippen, maar ook de 

Overpeinzingen 
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Dansen in Oers 

DéDé Danceballet in Oerle! 
 
Al enige tijd krijgen we de vraag of dat we ook 
kunnen gaan starten met balletlessen in Oerle! En 
eindelijk is het dan zo ver…. Vanaf september gaan 
we hier starten met de lessen.  
 
De lessen zullen gegeven worden in de speelzaal 
van Basisschool St.Jan Baptist. Om een kwalitatief 
goede les aan te kunnen bieden hebben wij voor een 
prachtige verrijdbare spiegelwand gezorgd!  
 
Er zijn verschillende kinderen uit Oerle die nu onze 
lessen volgen op MFA Noord of in Zeelst, daarnaast 
hebben we ook verschillende docentes die 
woonachtig zijn in Oers. Eén van die docentes is 
Emma Boerekamps, zij gaat de lessen hier 
verzorgen. Ze geeft al 1,5 jaar les bij DéDé en daar 
voor heeft ze al 2 jaar een interne opleiding gevolgd 
tot balletdocente bij de balletschool. Super leuk dus, 
dat ze haar passie, kwaliteit en enthousiasme nu 
kan overbrengen in haar eigen dorp! 

Danceballet is een dynamische vorm van modern 
ballet. Verschillende dansstijlen worden gemixed 
waardoor het dynamisch, fel en energiek is! Show 
en enthousiasme tekenen de inhoud van de les, het 
is voor jong en oud! Mini’s, kids, teens en grown-
ups, voor elke leeftijdsgroep heeft DéDé Danceballet 
een aangepast lesprogramma! De jongste leerling is 
3 jaar en de oudste 63 jaar! 
 
Een les van een uur bestaat uit twee gedeeltes: 
De eerste helft bestaat uit een warming-up, 
conditietraining, slow-down (een oefening voor je 
houding met basistechnieken uit klassiek ballet), 
spierverlengende (lenigheids-) oefeningen en 
spierversterkende oefeningen in een body-mix. Voor 
de kids wordt dit laatste aangeboden d.m.v. een 
spel. 
 
In de tweede helft van een les wordt er gedanst. In 
een lesprogramma van ongeveer 12 weken leer je 
een complete choreografie op een lekker 
dansnummer. Van klassiekers uit de 80’s tot de 
meest swingende nummers uit de actuele charts. 
Danceballet is geen streetdance, geen jazzballet, 
geen modern ballet. Het is een nieuwe vorm van 
ballet met veel power! Dit zul je uiteindelijk ook 
laten zien door optredens, demonstraties en shows 
te geven! Natuurlijk dans je dan in prachtige 
kostuums! 
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dpgveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dpgveldhoven.nl 

Bosexpositie 2015 
Cursisten Hanneke van der Zanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het weekend van 28, 29 en 30 augustus 
exposeren cursisten van Hanneke van der Zanden 
(waaronder ook vele Oerlenaren!) hun teken- en 
schilderwerk. Tevens wordt het 25-jarig bestaan van 
het Schilderatelier gevierd.  
 
Locatie: Oeienbosdijk 70 in Veldhoven. 
Opening: vrijdag 28 augustus om 19.00 uur. 
 
Verdere openingstijden:  
zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus van 
11.00 tot 17.00 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom! Entree is gratis. 
(Kom bij voorkeur op de fiets.) 

Vanaf het nieuwe seizoen gaan we dus starten met 
de balletlessen in Oerle. Ben je nieuwsgierig en wil 
je meer info over deze lessen? Neem dan gerust 
contact met ons op. We zijn bereikbaar op 040-
2544052 of via info@dededanceballet.nl of kijk op 
www.dededanceballet.nl.  
 
Het is altijd mogelijk om gratis en vrijblijvend een 
proefles te volgen. Kinderen tot en met 6 jaar 
mogen zelfs 3 gratis proeflessen volgen om uit te 
proberen of ze het leuk vinden. 
 
 

 Emma Boerekamps 

Bosexpositie 
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Pub Quiz uitslag 
Hieronder vindt u het overzicht van de behaalde 
punten bij de Pub Quiz van Boergondisch Oers  
5 juni 2015.   

  
Foto  

Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde Totaal 

 Naam 1 2 3 4 5 6  
         

1 Indiana Oers 10,0   5,5   7,0   9,0   8,0  10,0  49,5  
2 Chant' Oers  8,0   7,0   6,0  10,0   9,0   7,5  47,5  
3 Koers van Oers 11,0   4,5   5,5  8,0  9,0  7,0  45,0  
4 Geen patat - wel friet  9,0   4,5   4,5   8,5   9,0   8,0  43,5  
5 Harmonie 10,0   5,5   5,5   9,0   7,0   6,5  43,5  
6 Slikkers  9,5   7,0   6,0   7,0   7,0   6,0  42,5  
7 Brabants bont 10,0   3,5   7,0   9,0   8,0   5,0  42,5  
8 St. Cecilia Oerle  8,0   5,5   4,5   9,0   8,0   7,0  42,0  
9 Veld 2 - PVOZ  8,0   4,5   4,0   7,0  10,0   6,5  40,0  
10 A1 ouders 10,0   6,5   5,0   7,5   5,0   5,5  39,5  
11 Ksnap er de balluh niej van 10,0   5,0   3,0   7,0   7,5   7,0  39,5  
12 De snuggeren  8,0   6,0   4,0   7,0   8,5   6,0  39,5  
13 Badweters  7,0   6,5   4,0   9,0   5,5   6,5  38,5  
14 Oerse Brabo-tijgers  9,0   4,0   3,5   9,0   7,0   6,0  38,5  
15 Toverballen 10,0   3,0   6,0   8,0   5,5   6,0  38,5  
16 Oerse Bikers 10,0   3,5   4,0   9,0   7,0   4,5  38,0  
17 t Koppel  9,5   5,0   2,0   7,0   8,5   6,0  38,0  
18 OK Gezellig  9,0   4,5   7,5   6,0   5,5   4,5  37,0  
19 Vakantieprogramma 10,0   4,5   3,0   7,0   7,5   5,0  37,0  
20 BIO 40+  8,0   2,5   4,5   7,0   8,0   6,5  36,5  
21 Ben toeter 10,0   3,0   4,0   5,0   9,0   5,0  36,0  
22 Van alles wa  6,0   4,5   5,0   7,0   8,0   5,5  36,0  
23 Oers 3  7,0   2,5   4,5   8,0   8,5   4,0  34,5  
24 Vriendengroep  7,0   4,5   1,0   9,0   7,0   6,0  34,5  
25 Keetboys  6,0   4,0   4,0   7,0   7,0   6,0  34,0  
26 PC Dorst 11,0   1,5   3,5   6,0   6,5   5,5  34,0  
27 VG Shanenees chickenwings  9,0   2,0   4,0   5,0   8,0   6,0  34,0  
28 De begoaiers  8,0   4,0   3,0   6,0   6,5   6,0  33,5  
29 Oerse vrouwen  8,0   4,5   3,5   6,5   6,5   4,5  33,5  
30 Niet arrogant, gewoon weer de beste  9,0   3,0   3,0   7,0   6,0   5,0  33,0  
31 Paleisjes  5,0   4,5   4,0   7,5   7,5   4,5  33,0  
32 Winnaars  7,0   3,5   3,5   7,0   5,5   4,5  31,0  
33 Oerse Molenbakker  4,0   4,0   3,5   8,0   5,5   6,0  31,0  
34 Lollieballers 3.0  6,0   2,5   3,0   6,0   8,0   5,0  30,5  
35 De bierballers  9,0   2,0   2,5   6,0   5,5   2,0  27,0  
36 Smartini  9,0   1,0   2,0   4,0   6,0   4,5  26,5  
37 Kippenhok  6,5  -   5,0   5,0   5,0   4,5  26,0  
38 Alles fout  5,0   3,0   3,0   7,0   4,0   4,0  26,0  
39 Alegria  4,0   3,0   4,0   5,0   4,0   4,0  24,0  
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via: 
 

Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven 
Telefoon: 040 - 254 36 36 
Fax:      040 - 253 91 32 

email: info@vankasteren.nl 
internet: http://www.vankasteren.nl 

BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

Bron: www.bjmgerard.nl 
 
Nieuwste GGD-rapport bewijst: 2 fase 
groei Eindhoven Airport moet anders! 
 
Bevindingen GGD-onderzoek 
Eind mei 2015 werden de eerste resultaten van het 
“GGD-belevingsonderzoek vliegveld 2de meting over 
2014” bekend. Het betreft de concept-
managementsamenvatting en de tabellenbijlage. 
Waarom het rapport nog steeds niet openbaar 
beschikbaar is, blijft onduidelijk. Als het een beetje 
tegenzit, komt het GGD-rapport pas officieel uit als 
het Aldersadvies over de 1e fase van de 
ontwikkeling van Eindhoven Airport al naar Den 
Haag is. Dat kan en mag niet gebeuren. Vooral de 
gemeenteraadsleden moeten over de resultaten van 
het onderzoek kunnen beschikken, om hun 
standpunt over de evaluatie te kunnen bepalen. De 
opzet van het 2e GGD onderzoek is gelijk aan die 
van het 1e onderzoek uit 2012. In het onderzochte 
gebied rondom het vliegveld wonen ongeveer 
200.000 mensen. Daarvan hebben in beide 
onderzoeken ca. 9.000 mensen de vragenlijst 
ingevuld. 
 
Het resultaat laat een grote consistentie zien tussen 
het oude en nieuwe onderzoek. Het patroon is 
duidelijk en zeer verontrustend. Het aantal mensen 
dat ernstige hinder ondervindt is ongeveer 
rechtevenredig gegroeid met de toename van het 
aantal vliegbewegingen tussen 2012 en 2014. 
 
In 2012 ondervonden ca. 17.000 mensen ernstige 
geluidshinder van het vliegveld, in 2014 is dat 
gegroeid tot ruim 22.000 (30% meer). Uiteraard 
neemt het percentage mensen wat aangeeft ernstige 
geluidshinder te ervaren toe, naarmate men dichter 
bij het vliegveld woont. 
 
In 2012 gaven ongeveer 6.000 mensen aan dat zij 
ernstig in hun slaap worden verstoord. In 2014 is 
dat gestegen naar ca. 8.000 (ca. 33% meer). 
 
Weinig verrassend is dat mensen vooral in hun slaap 

Groei Eindhoven Airport  

gestoord worden aan de randen van de dag. Men 
moet hierbij bedenken dat er in 2014 nog maar zeer 
beperkt is geland tussen 23.00 en 24.00. De 
bedoeling van Eindhoven Airport is om het aantal 
landingen tussen 23.00 en 24.00 uit te breiden tot 8 
in 2020, waardoor het aantal slaapgestoorden fors 
zal toenemen. Als slaapverstoring ernstig genoeg is, 
kan dat tot gezondheidsschade leiden. 
Geluidsoverlast komt als stijgend en een na grootste 
milieuprobleem uit het GGD-onderzoek. Dichtbij het 
vliegveld staat geluidsoverlast bovenaan en wordt 
het totaal aan vliegtuigactiviteiten genoemd als de 
grootste bron van hinder. 
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(advertentie) 

 

“Afscheid nemen is het koesteren van herinneringen.  
De tijd van sterven is de tijd van aandacht voor het leven.” 

 
We hebben een nuttig boekje geschreven : “Mijn afscheid, zo wil ik het.” Het informeert u en zet u 

aan tot nadenken over uw eigen afscheid. U kunt het kosteloos aanvragen via de website. 
 

Afscheid nemen vraagt om bijzondere aandacht en tijd. Hierbij kan ik u professioneel begeleiden.  
 

Als DELA verzekerden heeft men een vrije keuze om een uitvaart bij ons in handen te geven. 
 

Lees verder op www.vandevenuitvaarten.nl Van de Ven Uitvaarten Stef : 06 – 21340264 
E-mail stef@vandevenuitvaarten.nl Zandoerle 1 5507 RJ Oerle VELDHOVEN 

 

Wat was de situatie in 2014? 
De bijgevoegde kaartjes geven de invloed van 
Eindhoven Airport op de omgeving weer. Het eerste 
kaartje maakt alle opgestegen vliegtuigen in 2014 
zichtbaar, het tweede de landende in het zelfde jaar. 
Door beide kaarten als het ware over elkaar heen te 
leggen wordt zichtbaar waar de hinder zich in welke 
mate voor doet. 
 
Opvallend is dat de hinder in de gemeente 
Eindhoven relatief beperkt is en zich alleen aan de 
Noordwestzijde van de stad voor doet. In dat opzicht 
heeft de baanverdraaiing in van Oost-West naar 
ZuidOost-NoordWest in 1983 effect gehad. De 
hinder is in Eindhoven bijna geheel verdwenen. Daar 
tegenover staat dat de hinder in de gemeenten in 
een brede ring rondom Eindhoven fors is 
toegenomen en nog steeds toeneemt, zoals uit het 
GGD onderzoek blijkt. 
 
Voorgenomen groei 2e fase van 2015 tot 2020 
In 2014 zijn door Eindhoven Airport ongeveer 
30.000 vliegbewegingen uitgevoerd (50% landen, 
50% opstijgen).De 2e fase voorziet in een verdere 
toename tot 2020 met nog eens 13.000 
vliegbewegingen, dus nog 45% extra. Het 2e GGD 
onderzoek heeft aangetoond dat de hinder- 
beleving zich ongeveer rechtevenredig ontwikkelt 
met deze toename. Dus ook het aantal ernstig 
gehinderden zal met nog 45% gaan toenemen. Dus 
zullen in 2020 ongeveer 30.000 mensen in de 
omgeving van het vliegveld daarvan ernstige 
geluidshinder ondervinden. Dit mag niet gebeuren. 

Wij vinden de tweede fase in de voorgestelde vorm 
daarom onaanvaardbaar. Eigenlijk is het aantal 
ernstig gehinderden nu al te hoog en mogen we niet 
toestaan dat het nog aanzienlijk verder toeneemt. 
Daarnaast heeft de regio behoefte aan duidelijkheid 
op de langere termijn, ook na 2020. Zodat we met 
elkaar niet elke paar jaar met dezelfde discussie 
zitten. 
 
We komen zo tot de volgende randvoorwaarden 
voor een verdere ontwikkeling van Eindhoven 
Airport: 

• Een verdere groei mag, maar zonder een 
substantiële verdere toename van het aantal 
ernstig gehinderden. De geluidsproductie mag 
dus niet verder rechtevenredig toenemen met 
het aantal vliegbewegingen.  
Dat kan door stillere vliegtuigen en procedures. 
Daartoe is een omschakeling van de vlootmix 
nodig. Dat heeft tijd nodig en ook daarvoor 
moeten langjarige afspraken worden gemaakt, 
bijvoorbeeld tot 2030. 

• Geen reguliere vluchten na 23.00 uur vanwege 
de slaapverstoring. 

• Geen vluchten in het weekend voor 08.00 uur 
om dezelfde reden. 

• Handhaving en verfijning van de boeteregeling 
om het te laat binnenkomen van toestellen 
zoveel mogelijk te ontmoedigen. 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

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 20 was:  
1.  Sonja 
2.  GemeensChapshuis 
3.  Hofman 
4.  RuIske 
5.  KamPinga 
6.  Het KoPpel 
7. TrEkkertrek 
8.  PinksteRconcert 
9. FleSch 
 
Familienaam: Schippers 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
fam B. Hospel, Jo ten Have, Henriette Segers, Kees 
Hulshorst, Annie Elliens, Gerry van de Mierden, fam. 
vd Boomen, Annie Stemerdink 

1 Broer van de heilige Piet is een doper (4,3) 
2 Huub en Marijke zijn anders Kosters (7) 
3 Jacqueline werkt niet in een stadsuithoek (12)  
4 Veel Kordate Schonen bereiken tegelijkertijd 

hetzelfde punt (1,1,1) 
5 Thea woont niet in een laag huis (10) 
6 Diny, Eclips en Stef regelen dat de boot vertrekt 

(8) 
7 Mo Allach is in Frankrijk bekend om zijn snelheid 

(7) 

Crypto Oers, puzzel 21 

1                      

2                       

3                            

4                   

5                          

6                        

7                       
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Ouw (k)oers 
Bron: Koers van Oers, jaargang 36 
 nummer 9, oktober 2003 



26 

Puzzelen: zoek de letters bij elkaar en maak een woord 
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Met een ware goochelshow door Magic Mike, die 
daarna nog door blijft goochelen. Aan de kleinere 
onder ons hebben we ook gedacht want in de laatste 
twee uur staat er een springkussen. Daarnaast 
mogen je ouders deze keer blijven en worden 
uiteraard voorzien van koffie/ thee en andere 
lekkernijen. Allemaal komen....maakt niet uit wat 
voor weer het is want in de blokhut is het koel! 
Zonodig zorgen wij voor een waterige verkoeling.  
 
LET OP: je kan je voor deze activiteit tot en 
met 9 juli aanmelden. 

Bosbender Kids activiteit 
Aanmelden kan weer voor de activiteit op onze 
facebookpagina (www.facebook.com/bosbenderkids) 
of op www.oerle.info via de link verenigingen - 
jeugd/jongeren – Bosbender Kids 
 
LAAT DEZE LAATSTE KEER VOOR DE GROTE 
VAKANTIE NIET AAN JE VOORBIJ GAAN, WANT 
WE GAAN EEN SUPERRRRRRR VET 
PROGRAMMA DRAAIEN!  
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Uitslag kleur/knutselplaat van mei 2015;  
“meneer de Uil” 

hebben ze een echte klimboom met een houten 
boomhut. Ook kun je daar lekker slingeren aan het 
slingertouw en er wordt ook veel geschommeld en 
trampoline gesprongen in de tuin. 
Als enige jongen tussen twee meiden, moet hij wel 
af en toe van zich afbijten.  
 
Pinksterfietstocht. 
Heel de familie Kelders heeft meegedaan met de 
Pinksterfietstocht. Een fietstocht van 25 km die hier 
vanuit Oerle georganiseerd wordt. Ik vind dat heel 
knap van Harrie en ook van zijn zusjes want 25 km 
is toch wel een behoorlijke 
fietstocht. Maar Harrie fietst 
wel vaker dit soort afstanden. 
Bijna elke zondag fietsen ze 
naar oma in het Look en als 
dat niet kan, maken ze een 
fietstocht met het hele gezin.  
 
Scouting 
Dat Harrie op scouting zit zal je dan ook niet zo 

verbazen. Bij 
de scouting 
bouwen ze 
vaak hutten, 
maar laatst 
moesten ze 
ook een goal 
maken. Met 
speciale 
knopen werd 
de goal in 
elkaar gezet. 
Verder doen 
ze veel 
spelletjes en 
andere 
buiten-
activiteiten. 
 
Fan 
Harrie is fan 
van PSV. 
Samen met 
papa kijkt hij 
voetbal en 

papa houdt dan de stand bij. Ook is Harrie nog fan 
van (of kijkt graag naar) Mr. Bean en Sponge Bob, 
maar aangezien hij de televisie moet delen met zijn 
zusjes kijkt hij ook wel eens andere dingen dan zijn 
voorkeur. 
 
Wanneer je iets in de wereld zou kunnen 
veranderen, wat zou dat dan zijn? 
Harrie zou er graag voor willen zorgen dat de landen 
waar oorlog is dat die er niet meer zijn (hij zou deze 
graag van de landkaart laten verdwijnen). Als dat 
nou eens kon, hebben we toch wel een aantal 
wereldproblemen minder. Harrie ik vind het wel een 
super goed idee, maar of het haalbaar is…… 
 

Mag ik even aan u voorstellen: 
 
De winnaar: Harrie Kelders 
Leeftijd: 7 jaar, (wordt 23 september, 8 jaar) 
School: St Jan Baptist, Groep 4 
Hij woont: Hoogeind te Oerle 
Papa en mama heten: Ilona en Henrie 
Broertjes of zusjes: zusje Jenny (6 jaar) en zus 
Sanne (9 jaar) 
Hobbies: Scouting, lezen, spelen rondom de 
boerderij en fietsen, paardrijden 
Verzameling: Harrie spaart stenen, allerlei mooie 
stenen. 
Wat wil je later worden: Gelukkig, verder weet hij 
het nog niet. 
 
Nadat ik Ilona (de moeder van Harrie) had gebeld 
om te vertellen dat Harrie de kleurwedstrijd had 
gewonnen, heeft Harrie een gat in de lucht 
gesprongen. Het was niet de eerste keer dat Harrie 
de kleurplaat inleverde, maar hij had er veel zorg en 
aandacht aan besteed. 
 
 
St. Jan Baptist 
Harrie zit in groep 4 
bij juf Rachel en juf 
Ans, hij vindt ze beide 
hele lieve juffen en 
heeft ook veel 
vriendjes in de klas. 
Hij spreekt vaak af 
met Nynke, Stijn, 
Megan, Max, Nathan 
en Imke.  
 
Wat vindt Harrie 
leuk om te doen? 
Harrie woont op een 
boerderij en hier is 
altijd van alles te 
beleven. 
Zijn Opa, Opa “Eggie” 
heeft drie koeien, Bibi, 
Krullie en Plonder. 
Harrie’s lieveling is 
Bibi. Op de foto bij dit interview staat Harrie samen 
met Bibi op de foto. De dag voor het interview had 
Bibi een kalfje gekregen. Het kalfje is een stiertje en 
over de naam waren ze op dat moment nog aan het 
nadenken. Ook was nog niet bekend of het stiertje 
mocht blijven. Maar het stiertje mocht in ieder geval 
wel voorlopig blijven.  
Ilona (Harries mama) heeft een eigen paard en daar 

wordt zo af en toe ook 
door Harrie op gereden. 
Hij vindt het erg leuk en 
hij kan het ook best 
goed. Harrie speelt ook 
graag buiten achter het 
huis. Achter het huis 
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DINEE CAFE DE KEMPEN 
Het Groen 14 

5511 AE Knegsel 
Tel 040-2055032 

De juiste sfeer voor elke gelegenheid! 

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de 
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur. 

Graag tot ziens bij 

De prijs 
Harrie weet al wat hij met zijn prijs (een Intertoys 
bon) gaat doen. Harrie vindt het namelijk erg leuk 
om te lezen en wil dan ook met de bon het “grote 
boek van Geronimo Stilton” gaan halen. 
 
Typisch jij? 
Harrie is een vrolijke en zorgzame jongen die heel 
creatief is en die overal een oplossing voor bedenkt. 
 
Harrie bedankt voor het interview. Ik vond het erg 
gezellig.  
 
 
Janine Zwerink-Nijlunsing 

Tegenwoordig zijn er op het internet eindeloos 
veel apps die leuke en handige dingen 
beschrijven. Apps om dingen te leren, maar 
ook creatieve dingen te doen. Onderstaand zal 
ik elke maand enkele apps beschrijven. 
Wanneer je zelf nog leuke apps weet waar 
iedereen van moet weten, stuur dan een 
mailtje naar redactie@koersvanoers.nl. 
 
Poppenkast,  
Leeftijd 5+, Beschikbaar voor iPhone en iPad 

Maak je eigen poppenkast-
voorstelling. App met een heerlijke 
retro-uitstraling. Kinderen kunnen 
met ‘lappenpoppen’ hun eigen 
voorstelling maken. Ze mogen zelf 
het decor uitkiezen, de rekwisieten 
zoeken en de acteurs benoemen (en 

zo bijvoorbeeld hun eigen gezicht op de boze wolf 
plakken). Oudere kinderen kunnen bij de absurde 
rekwisieten een hilarisch verhaal verzinnen.  
 
Shazam,  
alle leeftijden, Beschikbaar voor iPhone en 
iPad 

Topper onder de muziek-apps. 
Shazam is populair en wereld 
beroemd! Met deze app kun je een 
liedje dat je hoort voorzien van de 
juiste informatie. Laat je iPhone of 
iPad meeluisteren met de muziek en 
hij vertelt je wat je hoort. De 

informatie kun je delen met vrienden. Nog altijd een 
briljante uitvinding, die voorkomt dat je de hele dag 
moet denken aan dat liedje waarvan je de titel niet 
meer weet.  
 
Kidz ’n cash,  
Leeftijd 8+, Beschikbaar voor iPhone en iPad 

Educatieve app boordevol weetjes, 
spelletjes en filmpjes over (het 
bewust omgaan met) geld,  
Leuk: een ‘geheim kasboek’ en een 
zakgeldcontract voor je ouders. Kind 
leert zelf te sparen en wanneer geld 
uit te geven.  

 
 
Pratende Aap Chimpy,  
Leeftijd 9 +, Beschikbaar voor iPhone en iPad 

Aap neemt je mee op een 
fantastisch avontuur door het 
oerwoud waar je aap spelletjes voor 
kinderen kunt spelen met de 
grappige aap. Als je het spel met 
banana Kong leuk vond, wordt 
Chimpy zeker één van je favoriete 

pratende dieren. Dit aapje wil bananen vangen en 
eten dus je moet ervoor zorgen dat hij nooit honger 
hoeft te hebben. Pratende kat en pratende hond zijn 
grappig, maar pratende aap is een veel leuker 
huisdier om mee te spelen. 

Ik app, jij ook!? 
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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 

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT   Veldhoven

( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909

 

Regio De Kempen 
06 - 2184 8165 

DE MOBIELE FIETSENMAKER 

VOOR 
Service en onderhoud van  

rollators, rolstoelen,  
gewone en elektrische fietsen 

VOOR 
bij u aan huis of op het werk. 

u hoeft geen lid te zijn. 
 

VOOR 
FIETSACCU-SERVICE 

TESTEN e/o REVISEREN 

VOOR 
FIETS-OMBOUW 

NAAR ELEKTRISCH 

BERT VAN EETEN 
06 - 2184 8165 

bertvaneeten.fietsned@gmail.com 

Extra puzzelplezier voor in de vakantie 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 31 augustus 2015 in de gele brievenbus,  
die naast de ingang van Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.  

P.S.: Deze kleurplaat kun je ook vinden op onze homepage, http://www.koersvanoers.nl  
Volg gewoon de verwijzing ‘Kleurplaat juli 2015’ en druk de pagina af. 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2015 

De volgende kopijdatum is 
31 augustus 2015 

Oktober  
1 Zonnebloem: 35-jarig jubileum 
3 + 4 Koers van Oers: Boekenmarkt  

in d’Ouw School 
5 KBO: Filmavond 
9 Ophalen groene kliko + plastic 
10 Harmonie: Winterviolenactie 
14 VKS: Moederdagviering om 19.30u  
19 KVB: Avond over bijen 
21 VKS: Kaarten en rummikubben 19.30u 
23 Ophalen groene kliko + plastic 
24 Ophalen oud papier 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
28 VKS: Bowlen in Veldhoven om 19.30u 

Juli  
10 Bosbender Kids in blokhut om 14.00u 
11 +12 TCO: tieners4tieners 

13 DVO: Bestuursvergadering met leden in 
d'Ouw School: 19.30u 

16 d’Ouw School: 20.00u afscheidsconcert van 
dirigent en pianist Chant’oers  

17 Ophalen groene kliko + plastic 
25 Ophalen oud papier 

31 Ophalen groene kliko + plastic 
  
Augustus   
14 Ophalen groene kliko + plastic 
16 Vakantieprogramma: Olympische Dag 
18 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 
21 Vakantieprogramma: Wandelactiviteit 
21 t/m 23 TCO: bivak 
22 Ophalen oud papier 
22 + 23 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling  
25 + 26 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
25 t/m 27 Vakantieprogramma: Bivak Valkenswaard 

28 Vakantieprogramma: Afsluitfeest 
28 Ophalen groene kliko + plastic 
30 GVAC: 10 miles loop 
  

12 Harmonie concert met chinees 
jeugdconcert: 16.30 uur 

1 Dementiecafé de Berkt: Notaris 
2 VKS: 9.00u gymmen 
5 TCO: Afsluiting 
7 VKS: Volksdansen om 19.00u 
9 KVB: Lange fietstocht 
9 VKS: Openingsavond om 19.30u 
11 Ophalen groene kliko + plastic 
13 Zonnebloem: Ziekendag 
14 KVB: Ledenavond 
19 Ophalen Chemisch Afval,  

8.30u-10.00u Kerkplein Oerle 
23 VKS: Kienen om 19.30u 
25 Ophalen groene kliko + plastic 
26 Ophalen oud papier 
27 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 

September 

November  
2 DVO: Bijeenkomst verenigingen in  

d’Ouw School om 20.00u 
2 KBO: Filmavond 
3 Dementiecafé de Berkt:  

activiteiten thuis en buitenhuis 
6 Ophalen groene kliko + plastic 

11 KVB/VKS: gezamenlijke avond  
20 Ophalen groene kliko + plastic 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 
25 VKS: Sinterklaasavond 19.30u 
28 Ophalen oud papier 
30 KVB: Sinterklaasavond 
30 DVO: Bestuursvergadering met leden in 

d’Ouw School om 19.30u 
  

December  
6 Ophalen groene kliko + plastic 
7 KBO: Filmavond 
9 VKS: Kerststukjes maken om 19.30u 
14 KVB: kerst doe-avond 
18 Ophalen groene kliko + plastic 
19 Kerst Meemekoar 
19 Ophalen oud papier (ipv 26 december) 
20 Harmonie: Kerstconcert 
20 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.30-12.30u 



Foto impressie Boergondisch Oers zaterdag 


