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BIO B1 en E1 kampioen 

De meiden van BIO B1 zijn kampioen.  
 
Helemaal verdiend omdat ze gewoon de beste zijn 
van deze competitie. Afgezien van de eerste 
wedstrijd hebben ze alles gewonnen. De laatste 
wedstrijd tegen NeCa moest afgelopen zaterdag nog 
gespeeld worden om zich officieel kampioen te 
mogen noemen. Vorige week hadden ze de directe 
concurrent Alico al met 7-1 verslagen en dus was de 
weg vrij. De meiden begonnen goed aan de 
wedstrijd. Al snel kwamen ze met 3-0 voor. Dat het 
na de 4-0 nog spannend werd kwam omdat ze al 
half aan het feesten waren in hun hoofden en door 
de aanwezigheid van het publiek dat massaal op de 
wedstrijd was afgekomen. Al met al werd met 5-3 
gewonnen en zijn ze dus de terechte kampioenen. 
Na het laatste fluitsignaal was het feest. 
Champagne, medailles, taart, kampioens t-shirt en 
natuurlijk met veel herrie op de platte kar door 
Oers. We eindigden bij Eetcafé de Kers waar de friet 
en de snack er prima in ging. Maarten bedankt ook 
namens de meiden !! Jammer dat deze meiden 
volgend jaar niet bij elkaar kunnen blijven. Er zit 
nog veel meer in. Zonder uitzondering heeft ieder 
haar eigen kwaliteit en dat maakt het team zo sterk. 
Meiden, het is (bijna altijd) een feest geweest om 
jullie te trainen ;-). Heel veel succes en plezier 
volgend jaar.  

Op de foto:  
Staand vlnr: Trainster Marleen van Limpt,  
Ella Jacobs, Ellen van Doormalen, Britt Reurings, 
Sofie Roggeveen, Charlotte van Deursen,  
Laureen Okkerse, Faye vd Vorst en trainer/coach 
Peter van Deursen. 
Gehurkt vlnr: Jessie vd Velden, Meike Jacobs,  
Lotte Teeuwen en Sanne vd Aa 

BIO E1 Kampioen 
 
Na een 12-0 overwinning op DDW (Hooge Mierde) is 
BIO kampioen geworden bij de E1. 

Het team van de coaches Edith Roosen en  
Marri de Kort met daarin de meiden - Sterre van 
Lieshout - Sanne Tholen - Ghislaine van Eijk -  
Anja du Plessis -Manon van de Goor en  
Sanne Willems vierden het behalen van het 
kampioenschap geheel in stijl. Met champagne een 
rondrit door Oerle maakten de STERSPEELSTERS er 
een gezellige boel van, na een even zo gezellig 
seizoen. 
Alle fans en ouders bedankt voor de massale 
opkomst.  
 
En natuurlijk ook een dikke vette merci voor de opa 
van Sanne die met paard en huifkar voor een 
prachtige rondrit zorgde. 
 
Proficiat meiden! 

 

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

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan AUB melden bij Kitty Tholen (( 205.16.42). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij Rabobank Oerle-Wintelre 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 
13.85.00.819 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). 
 
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. 

Inhoudsopgave 
Binnenkant van de kaft: BIO B1 en E1 kampioen 
 
Gezocht 2 
Bos-expositie 2 
Wereldrecord vestigen? 2 
DementieCafé Veldhoven 3 
18 Jubilarissen bij BIO 4 
Column Wil van de Vorst 5 
De parochie 6 
Schoolnieuws 7 
Pinksterfietstocht 19 mei j.l. 8 
Overpeinzingen 9 
Oersmakelijk 10 
Wijkzuster in Oerle 11 
Het interview 12 
Buurtpreventie gestart 14 
Nederpop 2014 15 
Loterijwinnaars Braderie 15 
Fysiotherapie in Oerle 16 
Verslagje TCO Activiteit 17 
Afscheid Hans en Frans 18 
Ouw (k)oers 19 
Laptop te leen 19 
Expositie schilderijen 20 
Vrijwilligers gezocht 20 
Oerse Dorsdag 2013 21 
Jan Kampinga stopt als jeugdcoach 22 
Sint Jansmarkt 23 
Advertentie in de Spotlight 23 
Veldhoven Culinair 24 
Hokus Pokus 

Puzzelen 25 
Uitslag kleur-/knutselplaat  April 2013 26 
Kleur-/knutselplaat: mandela 27 

Agenda 28 

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl 

Colofon 

de Run 5429 
Postbus 407 
5500 AK Veldhoven 

T. 040 - 206 94 95 
F. 040 - 206 55 20 
E. info@reprof.nl 

Verschijningsdata 2013 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

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

7 05-08-2013  34 (21-08-2013) 

8 02-09-2013  38 (18-09-2013) 

9 30-09-2013  42 (16-10-2013) 

10 28-10-2013  46 (13-11-2013) 

11 02-12-2013  51 (18-12-2013) 
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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

Oppasadressen gezocht 
 
Hallo ik ben Savithri Faasen en ik zoek nog 
oppasadressen in Oerle en omstreken.  
  
Mijn gegevens: 
Savithri Faasen, 15 jaar 
Veldhoven, Oerle 
Mail: savithrif@live.nl 
Mobiel: 06-50461817  
 
Huishoudelijke hulp gezocht 
 
Per ingang van Juni zijn wij op zoek naar een 
huishoudelijke hulp, die een keer per week 3 uur 
wisselend op woensdagmiddag of vrijdagmiddag ons 
huis wil verzorgen. 
 
Ons adres: 
Familie de Vries 
Oude Kerkstraat 60 
Tel: 040 - 7852037 na 18:00 uur bereikbaar 

Gezocht 

Oers gaat een wereldrecord vestigen 
 
Voor de tiende keer wordt dit jaar in Oers, in de 
periode rond Halloween, weer het pompoenen-
spektakel georganiseerd. Een gebeuren dat jaarlijks 
vele bezoekers van heinde en verre naar ons mooie 
Oers trekt.  
 
Om dit lustrum meer aandacht te geven heeft de 
organisatie het plan opgevat om tijdens dit 
gebeuren Oers (inter)nationaal bekendheid te 
geven. Het plan bestaat om tijdens pompoenplezier 
een aaneengesloten lint van uitgesneden en 
verlichte pompoenen door de kern van Oers te 
leggen en dit te laten opnemen in het  
Guinness Book of Records. 
 
U begrijpt dat hiervoor heel veel pompoenen nodig 
zijn en wij nodigen alle Oerlenaren uit om zoveel 
mogelijk pompoenen te kweken en deze dan ter 
beschikking te stellen aan de recordpoging. Tevens 
vragen wij ondersteuning bij de voorbereiding en 
uitvoering van dit evenement.  
 
Wij hopen dat velen dit initiatief zullen ondersteunen 
en zodoende Oers groots op de kaart zetten. 
 
In de komende periode zult u, via de Koers van 
Oers, worden geïnformeerd over de voortgang van 
dit project. 
 
Uiteraard zijn de creaties en bewerkte pompoenen 
weer de blikvangers van het pompoenplezier  
 
Hopend op uw aller medewerking. 
 
 
Bloemenvereniging “Groen en Keurig“. 

Wereldrecord vestigen? 

In het weekend van 30 en 31 augustus en  
1 september exposeren cursisten van Schilderatelier  
Hanneke van der Zanden hun teken- en 
schilderwerk. 
 
Locatie: Oeienbosdijk 70 in 
Veldhoven. 
 
Opening vrijdag 30 augustus  
om 19.00 uur. 
Op zaterdag 31 augustus en  
zondag 1 september open 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
 
Je bent van harte welkom! 
 
Kom bij voorkeur op de fiets. 

Bosexpositie 2013 
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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 

Dementiecafé Veldhoven 

Veldhoven heeft er sinds dinsdag 28 mei een 
ondersteunende dienstverlening bij namelijk: een 
DEMENTIECAFÉ 
 
Voor iemand met dementie (of het vermoeden 
daarvan) en zijn/haar familieleden is het krijgen van 
de juiste informatie, praktische hulp en begeleiding 
erg belangrijk. Daarom hebben de partners vanuit 
het Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven 
(DOV) samen een dementiecafé opgericht. 
 
Het dementiecafé is er voor u als dementerende, uw 
familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, 
professionals en andere geïnteresseerden. 
 
Bij elke thema-avond is een deskundige aanwezig 
die gespecialiseerd is in het onderwerp. In een 
interview krijgt deze deskundige vragen gesteld 
door een interviewer. Daarna kunt ook u als 
aanwezige vragen stellen. Bovendien ontmoet u bij 
het dementiecafé andere mensen die in een 
soortgelijke situatie zitten. U kunt de thema-
avonden onafhankelijk van elkaar bezoeken. 
 

Thema-avonden 
 
23 juli 2013  
Gedragsveranderingen 
Bij mensen met dementie verandert niet alleen het 
geheugen, maar ook het gedrag. Hoe kunt u hier 
mee omgaan? Welke gevolgen heeft dit op de 
onderlinge relatie, de omgeving en de 
verhoudingen? 
 
17 september 2013  
Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er 
voor mensen met dementie? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen met 
dementie en hun familie (mantelzorgers) te 
ondersteunen. Deze mogelijkheden worden 
toegelicht. 
 
12 november 2013  
Rechtsbescherming 
Hier gaan we in op het belang van het tijdig regelen 
van zaken zoals erfenis, levenstestament en 
dergelijke. Dit ter bescherming van degene met 
dementie en zijn/haar naaste omgeving. 
 
Hoe laat? 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Er is 
voldoende parkeergelegenheid. Toegang is gratis. 
 
Waar? 
Restaurant De Berkt 
Wilgenman 1 
5507 LG Veldhoven 
 
Inlichtingen? 
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 
9.00 - 12.00 uur contact opnemen met SWOVE: 
Mw. C. van der Heijden 
040-2540066 of per e-mail info@swove.nl 

De organisatie voor het dementiecafé wordt door 
SWOVE en de Severinus georganiseerd in 
samenwerking met alle partners vanuit het 
Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven (DOV). 

SW O V E
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18 Jubilarissen bij BIO! 

Dit jaar telde BIO maar liefst 18 jubilarissen! 
 
Jubilarissen 12,5 jaar lid: 

V.l.n.r.: Petra, Astrid, Chris en Charlotte. 
Op voorgrond: Carlijn en Laura. Verder niet op de 
foto: Carina, Lisa, Anouk, Sanne, Lisa en Pien. 
 
Jubilarissen 25 jaar lid: 

Op de foto v.l.n.r.:  
Dorian, Sandra, Caroline, Eefje, Silvie en Erna. 
 
Normaal is er voor alle jubilarissen een persoonlijk 
woordje voor iedereen, maar aangezien de groep dit 
jaar zo groot was is besloten om ze in het zonnetje 
te zetten door middel van een lied. 
  
Lied: 
Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit 
Ik was wel vaker vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk 
Maar zo behoorlijk vrolijk, was ik tot nog toe nooit! 
  

Carina, Chris en Lisa, 
Charlotte, Astrid, Petra, 
Carlijn, Anouk en Laura, 
En Sanne, Lisa, Pien 
 
Zij kunnen met z’n allen 
Geweldig korfballen 
Precies 12 en half 
Je moet ze maar eens zien! 
 
Laalalalalalalalalalalalalalalalala 
 
Maar Caroline en Erna 
En Silvie en Sandra 
En Dorian en Eefje 
Heel jong, dus best wel raar 
 
Zij kunnen met z’n allen 
Geweldig korfballen 
Niet 12 en een half 
Maar al 25 jaar! 
 
Laalalalalalalalalalalalalalalalala 
 
Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk 
Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit 
Ik was wel vaker vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk 
Maar zo behoorlijk vrolijk, was ik tot nog toe nooit! 
 
 
Nieuwe voorzitter 
 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 
22 april 2013 hebben we na 4 jaar afscheid 
genomen van Wil vd Vorst als voorzitter. 
Wij bedanken Wil voor zijn enthousiaste inzet en zijn 
frisse kijk op onze club. 
 
Onder luid applaus is Dorian Geerts verkozen tot 
nieuwe voorzitter van BIO. 
Dorian is al 25 jaar lid van BIO, heeft lange tijd in 
het 1ste gespeeld en zet zich al jaren in voor de club 
als vrijwilliger en bestuurslid. 
 
Wij wensen Dorian heel veel succes en plezier met 
het voorzitterschap. 
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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 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 

Column Wil van de Vorst 

Wil van de Vorst schrijft geregeld 
een column in de Koers.  
Over grote en kleine Oerse zaken. 

Opscheppen over Oerle 
 
Ik heb zin om op te scheppen over Oerle. We 
hebben de meeste rotondes per hoofd van de 
bevolking. Een op de drie inwoners heeft hier een 
lintje of krijgt er binnenkort een. Iedereen doet aan 
sport: korfbal, voetbal, mountainbike, paardrijden of 
buurtpreventie. We hebben de liefste moeders van 
de Kempen. En de knapste. En de slankste. Een op 
de twintig inwoners is zelfstandig ondernemer, 
directeur of CEO bij DAF of ASML. We zijn het 
grootste kerkdorp van Veldhoven met de mooiste 
historie, de mooiste bossen, de mooiste restaurants 
en de mooiste bakkerij. We zijn een tropisch 
paradijs, wat doen anders al die papegaaien hier? 
Het is hier één groot dorpsgenot. 
 
Net als Parijs, New York en Tokio hebben we een 
eigen rondweg. Alleen veel geavanceerder, met 
ledverlichting, wildtunnels, ongekende 
hoogteverschillen en jawel negen rotondes. 
Huppakee! Eigenlijk is het een panoramaweg die 
onze bosrijke omgeving prachtig in beeld brengt. 
Oerle is in een jaar tijd verdubbeld in waarde. In het 
hart van ons dorp ligt een fonkelnieuw park met 
fraaie terrassen, gratis parking, retroklassieke 
lantaarnverlichting en een Kroningsboom. D’n Oerse 
Hoop visualiseert de kansrijke toekomst van onze 
jeugd. Nergens anders op aarde vind je een 
monument met zo’n glorieuze intentie. 
 
Jazeker, Oerle is hét voorbeeld voor een wereld die 
zoekt naar hoop. Hoezo crisis? Hier wordt volop 
gebouwd en geschipperd: Oerle-Zuid, Schippershof 
en SchippersStop. We hebben een startbaan die 
theologisch gezien in Oers ligt: Stairway to heaven. 

Misschien hebben we daarom wel twee kerkhoven 
en achttien grafheuvels. Dat doet niemand ons na! 
 
Rabobank Oerle-Wintelre neemt binnenkort 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven over. We zijn een 
bankenparadijs, je kunt hier om de twintig meter 
ergens zitten. En dan tel ik de Social Sofa niet eens 
mee. Als enige gemeenschap in het heelal hebben 
we een Tienercomité. Alle tieners beleven hier elke 
maand samen weer nieuwe avonturen. Uniek! We 
hebben drie grote jaarmarkten. Drie! Met de 
Kerstmarkt erbij vier. Pfff. Niks Wijkplatform, 
Deelraad of andere stadse fratsen. Elk gezin is hier 
lid van Dorpsvereniging Oerle. We zijn 
bloedbroeders. We hebben er 4000 jaar over gedaan 
om zover te komen en eindelijk is het 2013. Het 
begint zijn vruchten af te werpen. We gaan entree 
vragen. 

We zijn een tropisch paradijs. 
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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 

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) 

De parochie 

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk: 
 
 
Weekeinde van 15 + 16 juni: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J van Doorn  
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J van Doorn  (Convocamus) 
 
Weekeinde van 22 + 23 juni: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J van Doorn 
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J van Doorn 
 
St. Jan de Doper - geboortedag: 24 + 25 juni: 
ma 09.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka/ 

pastor W. Smulders (St. Janskoor)  
wijding van de St. Janstrossen. 

di  19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
en pastor W. Smulders 

  
Weekeinde van 29 + 30 juni: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J van Doorn (The Unity) 
zo  09.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J van Doorn (Convocamus) 
 
Weekeinde van 6 + 7 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
 J van Doorn 
zo  09.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J van Doorn 
 
Weekeinde van 13 + 14 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor  

J van Doorn 
zo  09.00 uur: Eucharistieviering met pastor  
 J van Doorn 

 
Weekeinde van 20 + 21 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 
Weekeinde van 27 + 28 juli: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 
Weekeinde van 3 + 4 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 
Weekeinde van 10 + 11 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 

(Convocamus) 
 
 
Maria Hemelvaart 15 augustus: 
do 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 
 
Weekeinde van 17 + 18 augustus: 
za 19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
zo 09.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
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Parochieberichten: 

Huwelijk: 
Vrijdag 9 augustus 13.30 uur:  

Dirk Vorstenbosch en Claudia Roelen 
Vrijdag 23 augustus 11.00 uur:  

Lisanne Schoonen en Eric Bierings  

Jubilea: 
Zaterdag 31 augustus 10.30 uur:  

50 jarig bestaan K.B.O. - Oerle  
 
Pastores: 
Pastor J.F.M. van Doorn, Kleine Dreef 10,  
( 040 - 78.78.923 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
e-mail: jvandoorn_h3e@scarlet.nl 
Pater S.R. Malaka,  
Oude Kerkstraat 3, 5507 LA Veldhoven.  
( 040 – 205.13.50 b.g.g. ( 040 - 253.22.26 
 
Parochiecentrum: 
Dorpsstraat 18, 5504 HH, ( 040 - 253.22.26 
e-mail: rkparochie_h3e@scarlet.nl 
 
Melding van overlijden, huwelijk, jubileum 
en/of misintenties: 
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT, 
( 040 – 205.24.80 
Misintenties kunnen met naam en datum in een 
gesloten envelop worden doorgegeven aan 
Martien van Bree (per intentie € 10). 
Bij zijn afwezigheid melden van een overlijden: 
Marlies van Kollenburg, Oude Kerkstraat 2,  
( 040 - 205.32.66 
 
Nieuwe parochianen: 
Kunnen zich altijd melden bij het secretariaat of bij 
Mia van den Wildenberg, St. Janstraat 21a,  
5507 NA, (( 040 – 205.25.47). U kunt ons helpen 
door uw nieuwe buren aan ons door te geven.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Website: http://www.parochiehdrie-eenheid.nl 

jan1.joosten@kpnplanet.nl 

Schoolnieuws 

Elke maand hebben we het 
schoolnieuws. Hiermee zetten 
we elke keer enkele klassen 
van de basisschool een beetje 
in het zonnetje. 

Deze keer een kort verslag van het 
verkeersexamen die groep 7 heeft 
afgelegd. 
 
 

En...........................ze zijn allemaal geslaagd!!! 
 
Maandag 13 Mei was het verkeersexamen van  
groep 7. 
We fietsten met de hele klas naar het politiebureau. 
Om de 2 minuten mochten er kinderen vertrekken. 
De regels waren heel simpel, door het rood was 
meteen gezakt. 
Een paar keer je hand niet uitgestoken, was gezakt. 
Bijna de hele klas was wel zenuwachtig maar 
eenmaal aan het fietsen ging het heel goed. 
De uitkomst komt hopelijk snel binnen, we hopen 
dat iedereen is geslaagd. 
 
Groetjes: Mana en Marjolein. 
 
Het verkeerexamen is begonnen! 
Wij gingen in de middag naar het politiebureau, om 
half 2! We waren allemaal zenuwachtig, maar het 
ging toch heel goed! 
De route ging door de Heikant, Zeelst en het city! 
Hopelijk is er niemand door rood gereden! 
Om half 4 waren we weer op school. 
Het was een leuke dag. 
 
Groetjes: Wouter en Jens 
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Stichting Jeugdbelangen Oerle ism Dorpscentrum 
“d’Ouw School” 
 
Een paar dagen voor de Pinksterfietstocht, die op de 
1e Pinksterdag plaatsvindt, was het nog spannend: 
zou het wel doorgaan want de voorspellingen EN het 
weer op dat moment waren slecht… Behalve de 
bewuste zondag, die zou dan ineens goed zijn. Hoe 
vaak komt een voorspelling dan uit? En helemaal als 
het de dag erna volgens de weerdeskundigen zo’n 
10 graden kouder gaat worden? Dat gelooft toch 
bijna niemand? 
 
Maar het werd werkelijkheid! De 1e Pinksterdag was 
het fantastisch weer!!! Wij (van Stichting 
Jeugdbelangen Oerle) en de mede-organisatoren (de 
winnaars van vorig jaar) fam. Loijen en Van der 
Velden waren goed voorbereid. Met een mooie tocht 
in het vooruitzicht en warme koffie, thee en ook fris 
(stel dat het waar zou gaan zijn, dat mooie weer)  
zijn we van start gegaan. Het zonnetje scheen, geen 
wolkje aan de lucht, lekker windje en 22 graden op 
het weerstation. Dat hadden we echt niet gedacht, 
wel op gehoopt! 

Pinksterfietstocht 19 mei j.l. 

Gelukkig waren we niet de enige met die hoop:  
100 deelnemers dachten hetzelfde en hebben zo’n 
25 km gefietst langs mooie plekken rondom Oerle. 
Bij het Ouw Meer was een kleine verandering (een 
bruggetje) en daar werd ook langs gefietst. Bij het 
kapelletje in Vessem was de rustpost en kon men 
het hoofd breken over de vragen die Frans (want hij 
werd als de initiator aangewezen) had bedacht. Er 
kon wat gedronken worden en de concurrentie kon 
worden aangemoedigd. De Omloop der Kempen 
kwam voorbij, helaas hadden die deelnemers geen 
tijd voor de vragen en hun tocht zag er wel wat 
vermoeider uit. 
 
Het was een heel gepuzzel achteraf met de 
antwoorden op de vragen, maar het heeft toch 
kunnen leiden tot een winnaar. Deze winnaar was 
uiteraard zeer vereerd met het feit dat de fietstocht 
van volgend jaar door hen wordt uitgezet en als 
extra beloning voor hun inspanningen was er 
natuurlijk ook een lekkere taart en een fraaie 
wisselbeker. 
 
De winnaars allemaal nog even op een rij: 
 
1. Fam op de Beeke-Cattenstart, 16 punten (alle 

foto’s goed) 
2. Tinus en Mieke van Campen, 13 punten 
3. Ger en Marlein vd Wiel, 12 punten 
4. Fam v Laarhoven, 11 punten ( juiste aantal 

geraden in potje) 
5. Fam Tousaint, 11 punten 
 
 
Poedelprijs voor Marcel die tijdens de rust zo galant 
was om een fietsband te repareren van een 
deelneemster terwijl de rest van haar groepje toe 
keek vol bewondering. 
 
Bedankt alle deelnemers! Jullie hebben er weer een 
fijne tocht van weten te maken. 
 
Stichting Jeugdbelangen Oerle 
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Overpeinzingen 

Het is al avond wanneer ik tot de ontdekking kom 
dat ik toch wat boodschappen vergeten ben. 
Gelukkig is onze grootgrutter vlakbij en dus pak ik 
mijn tas en ga nog even snel naar de winkel. 
Ik betaal dit keer met contant geld en steek het 
wisselgeld in mijn beurs zonder echt goed te kijken, 
tenslotte is het al bijna sluitingstijd en ik wil het 
personeel niet langer ophouden dan nodig is. 
 
Pas een paar dagen later heb ik mijn beurs opnieuw 
nodig en dan kom ik tot de ontdekking dat het 
briefje van vijf dat ik heb teruggekregen er toch wel 
wat vreemd uitziet. Ik vergelijk het met een ander 
briefje, dat nog in mijn beurs zit en verbaas me er 
over dat ik niet gezien heb dat ik een heel ander 
briefje in mijn handen gedrukt gekregen heb. 
Ik heb me een vals briefje van vijf in de handen 
laten drukken!!! 
Het moet wel door de haast gekomen zijn, want 
normaal ben ik best alert op zulk soort dingen. Maar 
goed het gaat gelukkig maar om één briefje van vijf. 
 
Toch zit het me niet lekker en ik bekijk het briefje 
nog eens van alle kanten. Het ziet er erg nieuw uit, 
maar is toch echt heel anders dan het normale 
briefje van vijf. 
Eerlijk gezegd ben ik er verbaasd over dat mensen 
denken dat ze op zo’n manier geld kunnen 
vervalsen. Ik ben er dit keer dan wel ingetuind, 
maar een ieder kan zien dat dit een vals briefje 
moet zijn! 
Of zal het misschien geld zijn van een of ander spel? 
Monopolie of zo? Ik heb er geen idee van en mijn 
zoektocht op internet brengt geen 
oplossing. Maar mijn besluit staat vast. 
 
Diezelfde middag nog ga ik terug naar de 
winkel en vertel daar dat ik een paar 
dagen terug een vals briefje van vijf 
gekregen heb. 

De juffrouw bij de info balie kijkt me verbaasd aan. 
“Een vals briefje van vijf?” en ik zie haar vragende 
blik die verwacht dat ik met het briefje tevoorschijn 
zal komen. 
Nou gaat het me er niet om dat ik het voor een 
normaal briefje kan ruilen, want ik heb natuurlijk 
totaal geen bewijs dat ik het valse briefje in deze 
winkel gekregen heb. Nee, mijn bedoeling is 
eigenlijk om te waarschuwen dat er vals geld in 
omloop is. Dat leg ik haar dus uit. 
 
De juffrouw doet een stap naar de kassa, maakt die 
open en laat mij een soortgelijk briefje van vijf zien. 
“Bedoelt u zo’n briefje mevrouw?” vraagt ze terwijl 
ze mij het briefje laat zien. 
“Ja,” bevestig ik verbaasd dat ook zij zo’n vals 
briefje in haar handen heeft. 

 

Het nieuwe vijf euro biljet. 
 
“Maar mevrouw dat is het nieuwe briefje van vijf dat 
zo gemaakt is dat het minder gemakkelijk te 
vervalsen is. Deze briefjes zijn nog maar sinds kort 
in omloop.” 
 
Oeps! Daar sta ik dan met m’n goede gedrag! 
Kom ik hier met een melding van vals geld en blijkt 
het gewoon om super nieuw en extra veilig geld te 
gaan! Tja, het zal je dan ook maar overkomen hè 
dat je er ook nog niks van in de media gehoord 
hebt! In elk geval heb ik nu een briefje thuis dat ik 
gewoon normaal uit zal kunnen geven. 
 
Thea. 
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Oersmakelijk 

Deze maand komt het recept van  
John van de Sande 
 
Hoofdgerecht: Runderhaas en kalfssucade met 
een stamppotje van boerenkool en kalfsjus 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) Runderhaas 
400 gram runderhaas 
Peper en grof zeezout 
 
Bereidingswijze: 
Runderhaas bestrooien met zout en peper uit de 
molen. Mooi rondom bruin bakken in mengsel van 
olijfolie en roomboter. Vervolgens in een schaal in 
de oven op slechts 50 graden 30 – 40 minuten 
( rosé van binnen ) en vlak voor het uitserveren in  
4 plakjes trancheren. 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) kalfssucade 
400 gram kalfssucade 
¼ wortel  
¼ prei 
4 blaadjes laurier 
½ knolselderij  
½ ui  
1 takje rozemarijn  
1 dl rode wijn  
½ liter kalfsfond of sterke bouillon 
 
Bereidingswijze:  
Sucade bestrooien met zout en peper en licht 
aanbakken. 
Alle groenten fijn snijden en toevoegen aan het 
vlees. Kruiden toevoegen. 
Afblussen met rode wijn en kalfsfond. Vervolgens  
3 uur in de oven 125 graden zachtjes garen. 
Vlak voor het uitserveren in 4 plakjes trancheren. 

Ingrediënten (voor 4 personen) stamppotje 
boerenkool met uitgebakken spekjes 
400 gram aardappelen (bloemig) 
½ dl melk 
50 gram roomboter  
50 gram boerenkool 
200 gram blokjes ontbijtspek 
 
Bereidingswijze:  
Schil de aardappelen.  
Kook de aardappelen 15 minuten. Afgieten en fijn 
maken. Voeg de melk toe en roomboter en roer het 
geheel glad. Snij de gewassen boerenkool fijn en 
maak deze droog. Meng het onder de 
aardappelpuree. Als laatste de uitgebakken spekjes 
toevoegen en op smaak afmaken met peper of 
nootmuskaat. Pas op met zout i.v.m. gezouten 
spekjes. 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) Kalfsjus 
½ liter kalfsbouillon 
1 dl rode port 
takje rozemarijn  
takje tijm 
1 teentje knoflook 
50 gram kookroom 
 
Bereidingswijze:  
Breng kalfsbouillon met rozemarijn, tijm en knoflook 
aan de kook. 1 uur tegen de kook laten trekken. 
Vervolgens de bouillon zeven. Zachtjes laten 
inkoken en port toevoegen. Als laatste kookroom 
toevoegen. 
 
Presentatie: een bolletje stamppot op bord 
dresseren, hierop stukje kalfssukade leggen en daar 
bovenop de runderhaas. Overgieten met 
kalfsjus.  
Eet smakelijk!! 
 
Waarom dit recept?  
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het mijn 
lievelingsrecept is . 
 
Aan wie geef je de pollepel door en 
waarom?  
Ik wil de pollepel doorgeven aan Kay Peters.  
Ik kies voor deze persoon omdat, het 
geweldig zou zijn dat de jeugd de 
pollepel gaat doorgeven. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Ongeneeslijk ziek: 
wat nu? 
 
Als je geconfronteerd wordt 
met een ongeneeslijke ziekte, 
verandert je leven ingrijpend. 
Het vechten voor genezing 
maakt plaats voor leren 
omgaan met klachten en vinden van een nieuw 
evenwicht in je leven. Met de juiste begeleiding en 
ondersteuning kunnen veel mensen zelfstandig 
blijven wonen. Het is zelfs mogelijk, met een goede 
levensstijl, het verloop van sommige ziekten te 
beïnvloeden.  
 
Voorbeelden van ongeneeslijke ziekten zijn 
hartfalen, dementie, de longziekte COPD en kanker. 
Sommige ziekten veranderen het leven geleidelijk, 
zoals vaak bij dementie het geval is. In andere 
situaties, zoals bij hartfalen, verandert alles van de 
één op de andere dag. Vivian Olislagers en Berry de 
Lepper werken als wijkzusters in Oerle. Vivian: ‘We 
kijken naar de gevolgen van een ziekte voor het 
dagelijks leven van de cliënt en zijn of haar naasten. 
Bij welke zaken is ondersteuning nodig? Daar 
hebben we eerst samen een goed gesprek over. We 
zetten alles samen op een rij. Uiteraard is er ook 
goed overleg met de huisarts. Die bepaalt de 
medicatie en geeft richting aan de zorg.’ 
 
Van luisterend oor tot praktische hulp  
Berry: ‘De wensen voor zorg en ondersteuning 
kunnen heel verschillend zijn. De één heeft genoeg 
aan advies en een luisterend oor, de ander heeft 
intensievere begeleiding nodig. 
Klachtenvermindering, pijnbestrijding, rust en 
ondersteuning zijn de belangrijkste aandachtpunten. 
Mensen leren omgaan met hun ziekte en het vinden 
van de juiste begeleiding geeft vaak een bepaalde 
mate van stabiliteit. Heel belangrijk voor de kwaliteit 
van leven.’ Vivian vult aan: ‘We bespreken ook alle 
praktische zaken, zoals hoe gaat het met de 
boodschappen? Wie houdt er een oogje in het zeil? 
Waar nodig kan de vrijwillige mantelzorg worden 
ingeschakeld, om ook de naasten wat ruimte te 
geven.’ 

De laatste levensfase 
ZuidZorg biedt ook gespecialiseerde zorg voor 
mensen in hun laatste levensfase. Vivian: ‘In deze 
fase kun je ontzettend veel voor iemand betekenen. 
Met praktische hulp en verzorging om klachten en 
pijn te verminderen. Maar ook met een gesprek. De 
rust om alles wat er gebeurt te kunnen delen is heel 
belangrijk, zowel voor de cliënt als voor naasten.’ 
Berry: ‘Voor de nachtzorg kan het gespecialiseerde 
nachtzorgteam worden ingezet. Ook het 
verpleegtechnisch team staat klaar, mochten er 
specialistische medische handelingen nodig zijn. 
Deze fase is heel intensief voor alle betrokkenen. We 
ondersteunen hen om op een goede manier afscheid 
te kunnen nemen. Dat is heel bijzonder en dankbaar 
werk.’ 
 
Kop koffie 
Wilt u kennismaken met de wijkzusters van Oerle? 
Iedere woensdagochtend van 10.30 – 11.30 uur zijn 
wij in de ontmoetingsruimte in d’Ouw School.  
U bent van harte welkom voor een kop koffie en een 
praatje.  

Wijkzuster in Oerle 

Berry de Lepper en Vivian Olislagers,  
wijkzusters in Oerle. Wij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op  
( 040-230 84 08 en via 
wijkzusteroerle@zuidzorg.nl.  
 
Onze hulp en advies zijn 
gratis (zonder indicatie en 
zonder kosten).  
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‘Elk kind zou aan judo moeten doen.’ 
 
Elk kind zou aan judo moeten doen, volgens 
Antoon Verblackt (66). Ze leren er de ander te 
respecteren, hun verlies te accepteren, krijgen 
discipline en het is goed voor de motorische 
ontwikkeling. “Iedereen heeft er iets aan, ook 
ouderen. Denk alleen al aan valpreventie.” 
Antoon kan het weten. Al vijftig jaar is hij 
verbonden aan de Veldhovense judo- en 
jiujitsuvereniging Shizen Hontai. In die halve 
eeuw heeft hij honderden kinderen een 
positieve ontwikkeling zien doormaken en 
heeft hij zich ontwikkelt tot een ware 
ambassadeur van de judosport. 
Door Ad Adriaans  
 
Omdat hij in voetbal zijn ei 
niet kwijt kon meldde de 
indertijd vijftienjarige Antoon 
zich aan bij de judoclub.  
“Ik wilde me in de 
zelfverdediging bekwamen.” 
De club heette toen nog 
Judovereniging Marvilde en 
was gevestigd in het 
patronaat in Meerveldhoven. 
Zo’n veertig jaar geleden 
verhuisde de club naar 
sporthal De Springplank en 
sinds vijf jaar zitten de 
judoka’s op de Kempen 
Campus. 
 

Killersmentaliteit 
Op trainingen was Antoon een goede 
sparringpartner voor de top van Nederland, onder 
meer voor de latere Nederlandse Kampioen alle 
categorieën Peter Weber. Toch haalde hij zelf de 
absolute top niet. “Ik ben nooit een echte knokker 
geweest. Op de trainingen ging ik voluit, dan had 
iedereen zijn handen vol aan mij. Alleen tijdens de 
wedstrijden kwam het er niet altijd uit vanwege de 
zenuwen. Je moet een killersmentaliteit hebben, en 
die had ik niet. Toch heb ik wel mooie 
overwinningen geboekt. Van mijn 25 tot 35 jaar heb 
ik goed kunnen meedoen. Het trainen vond ik 
geweldig, maar de wedstrijden hoefden voor mij 
niet.” 
 
Zwarte band vierde dan 
Dank zij zijn doorzettingsvermogen bracht Antoon 
het tot de zwarte band vierde dan. Inmiddels geeft 
de judoka ook al veertig jaar judoles. “Samen met 
de Oerlese carnavalsvereniging De Vilders richtte ik 
veertig jaar geleden in het gemeenschapshuis een 
dependance van Shizen Hontai op. Ik ging er 
lesgeven en dat was meteen een succes. In die 
jaren was ik een goede judoka en de carnavalsclub, 
die veel voor de jeugd deed, kwam mij daarvoor 
vragen. Vanuit d’Ouw School verhuisden we zo’n 
tien jaar later naar het hoofdgebouw van Severinus 
waarin een sportzaal was. Daar zitten we nu nog 
steeds op de vrijdagavonden van 17.30 tot 21.30 
uur.” 
 

Het interview 

Antoon houdt een oogje in het zeil tijdens één van 
zijn lessen. 

Judoka 
Antoon Verblackt. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Judoleraar 
Antoon geeft les aan groepen van 8 tot 24 leerlingen 
die in leeftijd uiteenlopen van vijf jaar tot midden 
vijftig. Jongens, meisjes, mannen en vrouwen. 
Bestuur, trainers en assistent-trainers hebben 
allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag van de 
gemeente. Daarnaast heeft Antoon nog een eis. “Er 
moeten bij mij altijd ouders aanwezig zijn tijdens de 
training om elkaars vertrouwen te houden.” 
Het was een wens van Antoon om judoleraar te 
worden. “Ik wilde al snel judoleraar worden. Je 
moest daarvoor een middelbare schoolopleiding 
hebben. Dat diploma behaalde ik terwijl ik al werkte. 
Toen ik als leraar startte in Oerle ben ik direct 
begonnen met allerlei judo-opleidingen. Ook trainde 
ik in die tijd op veel plaatsen om zoveel mogelijk 
kennis op te doen. Ik ben blij dat ik het met mijn 
doorzettingsvermogen voor elkaar heb gekregen. 
Nooit heb ik gedacht dat ik zo ver zou komen. Ik 
ben nooit een talent geweest, ik moest het altijd 
hebben van doorzetten.” 
 
Examineren  
22 juni is een belangrijke dag voor de judoleraar. 
Drie clubleden, die hij al jaren onder zijn hoede 
heeft, doen dan in Gilze examen voor de zwarte 
band. Onder hen de pas vijftienjarige Malou van der 
Heijden. “Als ze het haalt is ze vermoedelijk de 
jongste zwarte band houder van Nederland. Zelf 
neem ik die dag examens van andere judoka’s af.” 
Hiervoor volgt de Oerlenaar jaarlijks zo’n zes 
trainingen in sportcentrum Jan de Rooy in Goirle. 
Daar zit de dangradencommissie. Zij organiseren de 
zwarte band examens. Regelmatig word ik 
uitgenodigd om te examineren. In Goirle word je 
bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en 
technieken. Je moet op de hoogte blijven om je 
eigen leerlingen goed voor te bereiden op het 
examen voor de zwarte band.” Gemiddeld slaagt 
60% voor het examen. Antoon neemt al zo’n tien 
jaar examens af, en het is allemaal vrijwilligerswerk. 
 
Nieuwe leden  
Ook geheel vrijwillig was zijn medewerking aan 
schooljudo.nl. In 2011 startte het geven van 
judolessen op een aantal basisscholen.” Gedurende 
zes weken kregen de kinderen een les per week. 
Daarop hebben we geweldig veel positieve reacties 
gekregen en het heeft de vereniging veel nieuwe 
leden opgeleverd. Onder die scholen was ook de 
Prins Willem-Alexanderschool.  

Dat was een heel aparte ervaring. Die leerlingen 
maken leuke opmerkingen en geven spontane 
reacties. En na zes weken konden ze ook een 
heupworp en beenhaak uitvoeren. Ook Sjors 
Sportief, dat begin dit jaar werd gehouden, leverde 
ons weer een aantal nieuwe leden op. Momenteel 
heeft de club driehonderd leden. Twintig jaar 
geleden stond de teller op vijfhonderd. Maar Shizen 
Hontai, dat ‘de juiste houding’ betekent, is in Zuid-
Nederland wel de vereniging met het hoogste aantal 
bij de Judobond Nederland geregistreerde leden.” 
 
Ambassadeur 
Momenteel geeft Antoon nog zo’n acht uur per week 
les. Hij kan het lesgeven nog niet missen vanwege al 
die kinderen die hij meer zelfvertrouwen ziet krijgen. 
“Kinderen kunnen beter voor zichzelf en voor de 
medemens opkomen. Dat hoor ik ook van de ouders 
terug. Dat is het leuke, dat streelt je ziel. Iedereen 
komt tot zijn recht in judo. Eigenlijk zijn ze allemaal 
judoleraar. Ze moeten het elkaar leren, en elkaar 
geen pijn doen. Tijdens de lessen gebruiken we veel 
spelvormen en ik hou ervan om er spelvreugde in te 
houden.” 
Jaarlijks wordt Shizen Hontai benaderd door scholen 
om mede een sportdag te organiseren en er 
judolessen te verzorgen. 
Aan stoppen denkt Antoon dus nog niet. “Ik hoop tot 
mijn tachtigste jaar te kunnen doorgaan. Steeds 
probeer ik andere lessen te verzinnen om het leuk te 
houden voor de groep, zowel voor de jeugd als voor 
de senioren.” Al met al is Antoon dus een ware 
ambassadeur voor de judosport. 

Antoon instrueert een tweetal leerlingen. 
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Buurtpreventie van start in Oerle 
 
Met het onthullen van het eerste buurtpreventiebord 
op woensdag 15 mei ging het buurtpreventieproject 
in Oerle officieel van start.  
Wethouder Caroline van der Weijden was hiervoor 
naar Oerle gekomen. Zij roemde de aanpak van 
Oerle door meteen het hele gebied aan te pakken. 
Zij hoopte dat ook Zandoerle nog zal aansluiten 
zodat de dekking 100 procent wordt.  

De wethouder wist dat er in Oerle al goed op elkaar 
wordt gelet, maar toch sprak zij de hoop uit dat er 
in de toekomst een beetje zorg bij komt. Tenslotte 
wenste zij alle betrokkenen veel succes toe. 

Jos van Haren had daarvoor de bijeenkomst op het 
kerkplein afgetrapt waarna Huub Stroeks, een van 
de straatcontactpersonen, de totstandkoming van 
buurtpreventie in Oerle schetste. Na het officiële 
gedeelte gingen alle straatcontactpersonen naar 
dorpscentrum d’Ouw School voor een korte nazit. De 
voorzitter van het buurtpreventieproject op de 
Berkt, Remco Kuipéri, gaf hier een presentatie. De 
straatcontactpersonen van het project vergaderen 
twee à drie keer per jaar en twee keer per jaar 
wordt er een actie gehouden. Doorgaans gebeurt dat 
rond de zomervakantie en tegen de tijd dat de 
dagen korter gaan worden.  

Buurtpreventie gestart 

Het doel van de acties is om de inwoners alert te 
houden op bijvoorbeeld niet afgesloten auto’s. 
Preventie is namelijk ook zorgen dat je geen 
gelegenheid geeft aan mensen met verkeerde 
bedoelingen. 
 
Alertheid loont  
Dat alertheid loont bleek wel uit een pakkend 
voorbeeld. Toen ’s nachts het bushokje aan de 
Heerbaan werd vernield werd er direct vanuit het 
buurtpreventieproject gereageerd. Dank zij deze 
snelle reactie kreeg de politie de daders kort daarna 
al te pakken. Het is dus belangrijk om meteen te 
reageren en niet te wachten tot de volgende dag. Op 
de Berkt heeft men het idee dat buurtpreventie 
effect heeft. Het aantal incidenten lijkt ten opzichte 
van het verleden gedaald te zijn. De inspanning 
loont dus. 
 
Blijf overlast melden 
Wijkagent Berrie van Heugten liet vervolgens nog 
een aantal inbraakgevoelige situaties in Oerle zien. 
Denk hierbij aan openstaande ramen, een ladder die 
in de tuin ligt en kliko’s aan de voorkant van het 
huis. Er worden al veel daders gepakt volgens de 
politie, maar ook de wijkagent drukte de aanwezigen 
op het hart om zaken meteen te melden. Dat geldt 
vooral ook voor de toenemende overlast op de 
uitgaansavonden.  
 
Blijf overlast melden! 

Caroline van der Weijden onthult het eerste bord. 
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Uw stem wordt gevraagd. 
 
Nederpop2014 is er klaar voor. 
Tijdens het Pinksterconcert in Oerle op  
2e Pinksterdag jl. is officieel het startschot gegeven 
voor dit dorpsspektakel. 
De eerste auditieronde is achter de rug, en de 
laatste staat gepland op 15 juni. 
Daarna kunnen plaatselijke talenten zich niet meer 
aanmelden. Fanfare/Drumband Sint Willibrordus en 
Harmonie Sint Cecilia staan in de startblokken.  
De Rabobank heeft ondersteuning toegezegd en de 
organisatie staat fit en afgetraind in de startblokken. 

 
Nu is het woord aan U! 
Graag horen we van u welke liedjes u graag zou 
willen horen op dit Nederpopspektakel. 
Op de site www.nederpop2014.nl staan 100 liedjes 
voor u klaar. Het enige wat u hoeft te doen is uw 
favoriete 10 liedjes selecteren. 
En staat uw absolute favoriet er niet bij, dan mag u 
deze apart 
vermelden. 
 
Uit al deze 
inzendingen uit 
beide dorpen 
ontstaat een top 
30 lijst, waarmee 
de muziekkorpsen 
en zangtalenten 
meteen na de 
zomer aan de slag 
kunnen. Zodat u 
in april 2014 op 
het Nederpopevenement met volle teugen kunt 
genieten van uw favoriete muziek, gezongen en 
gespeeld door plaatselijke sterren, op een gezellig 
feest met vrienden en bekenden. 
 
We willen er een mooi dorpsfeest van maken. 
Met de herinneringen aan het Rabo Eurovisie-
songfestival 5 jaar geleden nog vers in gedachten, 
zal dit zeker gaan lukken. 
 
Laat deze kans niet voorbijgaan en breng uw stem 
uit! 
En spoor vooral ook mensen in uw directe omgeving 
aan om dit ook te doen. 
 
Onder alle inzenders worden 5 vrijkaarten verloot. 
 
Het Nederpop2014 Team 

Nederpop 2014 Loterijwinnaars Braderie 

Op de foto’s de loterijwinnaars van de 
superhoofdprijs van de Oerse Braderie.  

De gelukkigen waren Jeffrey Cornet (linkse foto) en  
Gert-Jan van den Boogaard. 
Ze hebben vanuit Kempen Airport, Budel F, een 
super rondvlucht boven Brabant, Limburg eo van  
Adrie Ham gekregen. 
Het was erg geslaagd! 
 
Adrie bedankt! 

StichtingStichtingStichtingStichting
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Fysiotherapie in Oerle 

Ondanks dat de Oude Kerkstraat nog steeds open 
ligt, weten gelukkig steeds meer mensen 
fysiotherapie Oerle te vinden. De ruimte achterin 
d’Ouw School leent zich prima voor de 
fysiotherapiebehandelingen en Michiel en Martin 
werken er met veel plezier. 
 
Deze keer iets over het ouder worden, met de 
intentie om in de komende Koersen van Oers telkens 
een onderwerp uit te diepen. 
 
Wat verandert er allemaal als je ouder wordt: 
 
Lichamelijke veranderingen: 
• Organen: veranderende werking door atrofie

(langzame verschrompeling van o.a. hart, lever, 
maag en nieren) 

• Zintuigen: verminderd zien, horen, proeven, 
tasten, ruiken 

• Motoriek: tragere bewegingen, minder kracht, 
daardoor makkelijker en vaker vallen 

• Beenderstelsel: botontkalking, een grotere kans op 
breuken. 

• Bloedsomloop: veranderende samenstelling van 
het bloed, achteruitgang van het hart 

• Zenuwstelsel: reactievermogen 
• Slaapbehoefte: minder behoefte aan lange 

nachtrust, wel vaker behoefte aan een kort dutje. 
 
Geestelijke veranderingen: 
• persoonlijkheid en karakter: ouderen kunnen 

zwaarmoediger worden, meer verbitterd, feller en 
soms ook agressiever. Het vermogen van de 
drijfveer wordt minder. Ze hebben minder zin om 
dingen te doen. Zien het nut er niet meer van in. 

• Denken: begrijpen, kennis reproduceren, 
combineren van feiten, onthouden, problemen 
oplossen. Het tempo van het denkproces wordt 
trager. 

• Leren: dit gaat ook trager. Hierdoor moeten ze 
meer beroep op anderen doen omdat ze de nieuwe 
technologie niet snel kunnen leren. 

Sociale veranderingen: 
• Sociale problemen: ouderen die door geldgebrek, 

een ziekte of handicap beperkt zijn in hun 
mogelijkheden. Hun welbevinding wordt sterk 
afhankelijk van anderen. Als die er niet zijn, 
bestaat er een sociaal isolement met eenzaamheid 
tot gevolg. 

• Eenzaamheid: gebrek aan affectie, aan 
genegenheid, aan mensen die je waarderen, aan 
een arm om je heen, aan vreugde en verdriet 
kunnen delen. 

• Vallen steeds meer mensen om hun heen weg. 
(overlijden) 

 
Veelvoorkomende ouderdomsziektes: 
• Ouderdomsdiabetes, suikerziekte; 
• Trombose, bloedpropjes in de bloedbaan; 
• Hypertensie, een hoge bloeddruk; 
• Osteoporose, botontkaling; 
• Atrofie van organen, verschrompeling; 
• Oogziektes als staar en slijtage van netvlies; 
• Een cerebro vasculair accident (CVA) een 

hersenbloeding, een herseninfarct 
• Arthrose 
  
Maar, ook al word je ouder, je bent nooit te 
oud om te leren en je bent ook nooit te oud om 
te trainen. Door goed onderhoud te plegen en 
te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging 
kunnen veel ouderdomsprocessen vertraagd 
worden en soms zelfs verbeterd. En daar waar 
het gaat om lichaamsbeweging is de 
fysiotherapeut de deskundige bij uitstek die u 
daarbij kan ondersteunen. 
 
De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Oerle geven 
u graag hun ondersteuning. 
 
Fysiotherapie Oerle 
Oude Kerkstraat 18 
040-2941974 
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Verslagje TCO activiteit 

Naar de “The Dutch Waterdreams” 
met het TCO.  
 
Zaterdag 25 mei gingen we met het TCO in een 
grote bus naar Zoetermeer. 
Ik vond het tuben erg leuk. Het was wel een beetje 
koud en ik kreeg bijna geen lucht . 
Maar dat maakte niet zoveel uit want het was super.  
Het body boarden vond ik persoonlijk leuker want je 
kon doen wat in je op kwam. Op je knieën zitten, 
gaan staan, rollen en van alles. Het botsen tegen de 
kussens deed soms wel een beetje pijn. En die man 
die ons hielp zat ons soms ook wel een beetje in de 
weg. Toen we klaar waren met body boarden gingen 
we onder die heerlijke warme douches staan. Toen 
was het omkleden en frietjes eten. Daarna de 
busreis terug en die was ook wel leuk.  
Ik wil iedereen van het TCO bedanken voor: the 
Dutch Waterdreams en de moeite. 
 
Groetjes: Luuk Jacobs 

StichtingStichtingStichtingStichting

Tuben... Body boarden... 
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M. v.d. Sande 
Vleesproductie 

 
Diepvries vleespakketten 

Barbecues 
 

Voordelig en goed 
 

Tel. 06 - 20131761 

Voor al uw thuiszorg en 
hulp in de huishouding, 

bel Zorgcentrum Merefelt!

Zorgcentrum Merefelt maakt deel uit van de 
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.
Bezoekadres Zorgcentrum Merefelt: 
Parklaan 2, 5504 GB Veldhoven. 
Telefoon: 040 - 253 50 40      www.RSKZ.nl
Mooier Merefelt
Rabobank De Kempen-West
Rekeningnummer 1345.79.445

Afscheid Frans en Hans 

Afscheid Frans en Hans als trainers/
coaches BIO 1 
 
Zondag 26 mei stonden Frans Streuper en  
Hans Smulders voor de laatste keer als 
hoofdtrainers van BIO 1 aan de zijlijn.  

Na 3½ jaar was het dan echt tijd om afscheid te 
nemen.  Het afscheid begon goed met een 13-12 
overwinning van BIO 1 op de kampioenen, voor 
Frans een mooie kroon op de afgelopen jaren.   
Daarna werd er nog volop gespeecht en bedankt, 
waarna het toch echt tijd was 
voor het afscheidsfeestje.  

In café Oersgezellig werden Hans en Frans 
getrakteerd op een lekkere barbecue en een aantal 
heerlijke drankjes. Maar zo kwam er toch echt een 
einde aan 3½ jaar Frans en Hans. 
Frans en Hans namens BIO bedankt voor alles in de 
afgelopen jaren!  
 
Groetjes Laura. 

De laatste groepsfoto van BIO 1 samen met links 
Hans Smulders en rechts Frans Streuper. 
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, jaargang 7, 1977 
 
Fanfare 
 
Gaarne willen we nog even terugblikken naar de 
week rond Pinksteren, toen Oers de trom stond te 
roeren. Dit keer in het teken van het 70—jarig 
bestaan van onze fanfare. De fanfare zag de weken 
en maanden van voorbereiding beloond in een zeer 
geslaagde feestweek. 
 
Zowel de weergoden (intussen al rijkelijk voorzien), 
als het publiek toonden op een onvergetelijke wijze 
hun belangstelling. Het schoolterrein waar de 
festiviteiten hebben plaatsgevonden was uitermate 
geschikt voor het showen en concerteren door de 
diverse muziekverenigingen. Ook dit is een factor 
geweest die heeft bijgedragen tot het succes. Het 
gevarieerde programma bood voor elk wat wils 
(uiteraard op muziekgebied). - Het pinksterweekend 
was gereserveerd voor diverse muziekkorpsen uit de 
nabije omgeving. Op het schoolplein werd door 
velen genoten van muziek, zon en bier. 
 
Dinsdags was er den Oerse avond. Vele 
verenigingen uit Oerle hadden voor deze avond hun 
best gedaan en het resultaat was dan ook een 
hartstikke gezellige avond waaraan iedere 
aanwezige heeft genoten; en dat waren er veel! 
( een avondje A.V.R.O. kon hier zelfs niet tegen op.) 
 
Daarnaast hadden verschillende verenigingen 
meegewerkt aan de tentoonstelling in het 
Gemeenschapshuis, die er ook keurig verzorgd 
uitzag. Woensdagmiddag zaten veel Oerse kinderen 
te genieten van het poppenspel van theater 
“Ollebol”. ’s—Avonds was er een gezellige avond 
voer de bejaarden, met tonproater Wiel Peerlings en 
de bejaardenfanfare uit Geldrop. Donderdags 
konden we constateren dat ook België nog 
kunstenaars onder haar bevolking heeft zitten. Toen 
bracht Miel Cools n.l. vele prachtige luisterliedjes ten 
gehore. ( Jammer voor de mensen die deze avond 
gemist hebben.) 
 
Vrijdags werden de festiviteiten besloten met een 
grandioos concert door de koninklijke harmonie uit 
Beek en Donk. Vele leden van de fanfare konden 
hierna terugzien op een vermoeiende maar wel zeer 
geslaagde week. Niet alleen de fanfare maar vooral 
de gemeenschap heeft er toe bijgedragen dat dit 
feest een echt dorpsfeest is geworden. Hiervoor 
onze hartelijke dank!! 

Laptop te leen 

Vorig jaar heeft Wijkplatform Oerle mee gedaan aan 
de Beursvloer in Veldhoven, Daarbij vroegen zij een 
laptop in ruil voor een mooie wandeling door de 
bossen van Oerle. Een transactie. die wonderwel 
snel resultaat had. Patty Nagelkerke van 
Fysiotherapie Praktijk Nummer 1 in Veldhoven had 
een laptop over en wilde die graag met ons ruilen 
voor die wandeling. 
 
De laptop is ons toen direct ter beschikking gesteld. 
Afgelopen weekend van 26 mei heb ik de wandeling 
met Patty en haar familie gemaakt. Deze wandeling 
via de grafheuvels, Halfmijl, Kleine Vliet, Wintelrese 
Dijk, Zandoerle terug naar Gasterij ’t Dorpsgenot 
was tot ieders volle tevredenheid. 
Deze laptop hebben we vooral gevraagd om te 
gebruiken bij presentaties in d’Ouw School.  
Nu stellen we deze laptop 
graag ter beschikking aan 
verenigingen in Oerle, die 
ook een presentatie o.i.d. 
willen organiseren en 
geen laptop hebben of 
hun privé laptop daarvoor 
niet graag gebruiken. 
De laptop is uitgerust met 
Microsoft Office 2007, Word, Excel en PowerPoint. 
Na afspraak is de laptop te leen voor de duur van 2 
dagen of een nader overeen te komen periode. 
Hiervoor kunt u terecht bij onderstaand persoon: 
 
Dorpsvereniging Oerle 
Secretariaat: 
Jos van Haren 
Tel. 040-205 23 64 
E-mail : jfavanharen@onsbrabantnet.nl 
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Expositie schilderijen 

Expositie in Veldhovense bibliotheek 
met schilderijen van Jan Reker  
(van 17 juni t/m 13 juli 2013) 

Na zijn pensionering in 2004 begon Jan Reker met 
teken- en schilderlessen bij het Penseeltje in 
Veldhoven. Na de gebruikelijke 3D-tekeningen en 
stillevens bleek zijn grootste interesse te liggen in 
het schilderen van dieren, voornamelijk koeien en 
olifanten. Door zijn vroegere beroep 
(werktuigbouwkundige) had hij tijdens het bouwen 
van lichtdemonstratiecentra over de hele wereld (bij 
Philips) veel met kunst te maken. Nu schildert hij 
zelf. Jan fotografeert zijn koeien overal waar hij 
komt en zet de mooiste creaties op het doek. Hij is 
autodidact en gebruikt meestal niet de echte kleuren 
maar de complementaire kleuren. Zijn favoriete 
manier van schilderen is werken met het paletmes. 
E-mail: jan.reker@onsbrabantnet.nl.  
 
Jan Reker 
Zittardsestraat 13A 
5507 LV Oerle 

Beste Mensen, 
 
Door de stuurgroep/projectgroep DOV  
(Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven) is 
een dementiecafé geopend in Veldhoven. 
 
Het is een samenwerking van: 
Gemeente,SWOVE,Severinus,RSZK,Thuiszorg,GGzE,
MMC en de Seniorenraad. 
 
Vanuit de diverse deelnemers wordt er 
deskundigheid ingebracht. Inmiddels is er een 
werkgroep aan de slag met de voorbereidingen voor 
de eerste bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat 
gepland voor 28 mei aanstaande. 
 
Het is de bedoeling om iedere laatste dinsdag van 
de oneven maanden het dementiecafé te houden. 
Voor 2013 zijn dit de volgende data:  
23 juli - 17 september en 12 november. 
Het dementiecafé wordt gehouden in het restaurant 
van De Berkt, Wilgeman 1,5507 LG te Oerle. 
De zaal is om 19.00 uur open en de activiteit begint 
om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. 
 
Wat wordt er van ons als ouderen verwacht? 
Het zou mooi zijn als er een drietal ouderen zouden 
zijn die hier wat hand en spandiensten zouden willen 
verlenen.  
De werkzaamheden bestaan uit: vooraf bloemen/
vaasjes kopen. 
Op de dag zelf om 18.30 aanwezig zijn om de zaal in 
te richten ( stoelen en tafels schikken). Tijden de 
avond het mede uitserveren van koffie en thee. 
Aan het einde van de avond de zaak weer opruimen. 
 
De vraag is of een van de toekomstige vrijwilligers 
in de werkgroep wil gaan zitten zodat de lijnen kort 
zijn. 
 
Graag hoor ik wie hiervoor belangstelling heeft zodat 
ik de namen kan doorgeven aan de organisatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Donkers 
040-2532740 / 06-23592308 

Vrijwilligers gezocht 
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Oerse Dorsdag 2013 

Zondag 11 augustus bij de korenmolen in Oerle 
 
Molenaar John de Jongh organiseert in 
samenwerking met de Tractormennekes de Oerse 
Dorsdag 2013. Het graan bij de molen in Oerle 
wordt op zondag 11 augustus gemaaid en 
gebonden. Vanwege het grote succes van 
voorgaande jaren zijn er extra veel activiteiten. Zo 
komt er een grote groep Duitse smeden op bezoek 
om hun ambacht te demonstreren. De Oerse 
Molenbakker is ook geopend en bakt heerlijke 
desembroden en Oerse Appelflappen. 
 
De Tractormennekes dorsen vervolgens het graan in 
een dorskast die wordt aangedreven door een oude 
stoommachine. De molen is open voor bezichtiging 
en bij voldoende wind wordt er gemalen.   Demonstraties 

Op zondag zijn er demonstraties van oude 
gereedschappen die vroeger in diverse beroepen 
werden gebruikt. Er is te zien hoe in vroegere tijden 
de was werd gedaan. Ook zijn er dan diverse oude 
tractoren aanwezig van de Lanz-Bulldogclub uit 
Zeelst. Een ambachtelijke smid maakt fraaie 
smeedijzeren kunstwerken. En er is een 
springkussen voor de kinderen. 
 
Informatie 
De Oerse Dorsdag 2013 wordt georganiseerd op 
zondag 11 augustus van 11.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: De Korenmolen van Oerle, Hoogeind 35 in 
Veldhoven. 

 

 
Foto’s: Willem Binnendijk 
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J. Kampinga stopt als jeugdcoach 

Jan Kampinga stopt als jeugdcoach 
 
Op 18 mei was het zover. De laatste wedstrijd van 
Jan Kampinga als jeugdcoach bij BIO, na bijna  
25 jaar. 
Hij is begonnen als trainer-coach toen zijn dochter 
Eefje 1 jaar lid was van de club. 
 
De wedstrijd van de A2 begon om 10.00 uur tegen 
de Korfrakkers. Langzaam begon het veld vol te 
lopen met supporters en kwamen de spandoeken te 
voorschijn. Jan had niets in de gaten totdat niet 
alleen zijn dochter Eefje maar ook zijn vrouw Corrie 
aan kwamen lopen.  

Tegen het einde van de wedstrijd kreeg Jan een 
rode kaart van de scheidsrechter en werd hij met 
een korte toespraak bedankt voor alle jaren. 
Na de wedstrijd werd de dag nog afgesloten met 
taart en allerlei cadeaus voor Jan. 
Gelukkig blijft Jan nog steeds betrokken bij BIO! 
 
Jan namens de jeugd van BIO: bedankt voor alles! 

Jan krijgt een rode kaart van de scheidsrechter 
vanwege spelonderbreking. 

Jan samen met BIO A2 op de foto. 

Niet alleen coach, maar 
ook verzorger... 

Jan werd bedankt door 
een talrijk publiek. 

Afscheid van Esther van Nunen en Jette Jacobs. 
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Sint Jansmarkt 
Zondag 30 juni 2013 vindt weer 
de jaarlijkse markt op het 
Gement in Zandoerle plaats.  
Alweer voor de 42ste keer en dit 
jaar zeker een bezoekje waard.  
Er zijn ruim 80 kramen met van 
alles en nog wat, van sok tot 
aardbei en van pizza tot ponyritje.  

Een beetje het traditionele wat je op een braderie 
vindt, aangevuld met gezellig wat hobbyisten die 
hun eigen spullen tonen. Midden op het Gement 
komen platte wagens met oude ambachten om de 
historische sfeer van Zandoers te laten herleven.  
De entree is zoals voorgaande jaren wederom gratis. 
Kom gezellig een kopje koffie drinken of een pilsje 
pakken onder het genot van live muziek van de 
Senior Jazz Men. Ze zijn een onderdeel van het 
Eindhovens seniorenorkest waar ze al 15 jaar 
Dixieland muziek maken. Ook harmonie St.Cecilia 
pakt groot uit en komt met het groot orkest en de 
drumband sfeer brengen. 
Voor de kinderen is er een springkussen, er is ook 
een marktkraam met glitter tatoes en ze kunnen een 
eigen pizza bakken. En zeker niet vergeten een 
spannend ponyritje te maken. 
Dus mensen kom gezellig naar Zandoers en breng 
de zon mee. De markt is open van 11.00 tot 17.00 
uur. Er zijn nog enkele kramen vrij. Voor info zie 
onze website. 
 
www.stjansmarkt.nl 

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: 

De directie van Oersgezellig bestaat uit  
Geert van Loon. Hij heeft sedert ruim 2 jaar de 
leiding over Oersgezellig. Hij is opgegroeid in de 
horeca (Dancing ’t Centrum in Wintelre). Geert 
werkt samen met zo’n 20 medewerkers.  
 
Oersgezellig is een horecabedrijf dat bestaat uit 
twee gedeeltes, namelijk restaurant en café. 
Daarnaast zijn we voorzien van een groot terras. 
 
We zijn een bedrijf voor jong en oud waar je kunt 
eten en drinken. In ons restaurant serveren we met 
de lunchgerechten van onze vernieuwde lunchkaart 
en in de avond ons aangeprezen verrassingsmenu of  
3 gangen keuzemenu. 
 
In ons café waar verenigingen thuishoren zoals de 
biljartclub, een dartteam en er is een competitie 
tafelvoetbal. Een café van vroeger waar gezelligheid 
bovenaan staat, waar je gebruik kunt maken van de 
lunchkaart en tegenwoordig ook van een eetcafe 
kaart voor in de avond.  
Geert is nu de derde op één volgende eigenaar die 
uit Wintelre komt.  

Advertentie in de spotlight 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 
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Veldhoven Culinair 

Veldhoven Culinair meets Business 
Wegens doorslaand succes, zal ook dit jaar de 
Bedrijvenavond georganiseerd worden van 
Veldhoven Culinair. Op deze avond worden 
vele bedrijven samen met hun relaties in de 
watten gelegd door de deelnemende 
restaurants en ontmoet zakelijk Veldhoven en 
Eindhoven elkaar.  
 
Vervolg succesformule Bedrijvenavond  
De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen 
van de 3e editie van de inmiddels hoog 
gewaardeerde Bedrijvenavond welke plaats vindt op 
donderdag 15 augustus vanaf 17.00 uur. Een 
praktisch op zichzelf staand evenement wat niet 
meer weg te denken is uit zakelijk Veldhoven. Deze 
avond is exclusief voor bedrijven die zich hebben 
aangesloten en vooraf kaarten hebben gekocht. Wij 
verwelkomen naar verwachting circa duizend gasten 
afkomstig van meer dan 80 verschillende bedrijven 
waarmee wij wederom een wervelend succes gaan 
maken van de exclusieve Bedrijvenavond. De gasten 
worden verwend met een culinair 4-gangen diner 
bereid door de deelnemende restaurants. Na het 
diner is iedereen van harte welkom om te netwerken 
met andere bedrijven in een sfeervolle omgeving. 
Tijdens de avond kan men tevens genieten van de 
uitreiking van de Veldhovense Ondernemers Trofee. 

We wachten allen in spanning af wie de winnaar van 
2012, Johan van den Broek, eigenaar van vier 
sportwinkels in de omgeving waaronder Intersport 
Van den Broek, gaat opvolgen als winnaar van deze 
prestigieuze titel. Daarnaast vindt er wederom een 
loterij plaats voor het goede doel met mooie prijzen, 
die worden aangeboden door diverse partijen, en 
een spetterend live muziek optreden. Het definitieve 
programma zal spoedig worden gecommuniceerd. 
De ervaring van voorgaande jaren leert dat de 
kaarten een maand voor aanvang van het 
evenement uitverkocht zijn. Inmiddels zijn reeds 
een paar honderd kaarten verkocht. Dus heeft u 
interesse, bestel uw kaarten tijdig! 
Voor meer informatie of bestelling van kaarten kunt 
u terecht op: www.VeldhovenCulinair.nl 

Smaaksensatie voor iedereen! 
Van vrijdag 16 t/m zondag 18 augustus zal de 
vierde editie van Veldhoven Culinair plaatsvinden. 
Een fantastisch culinair evenement waarbij lokale 
horecaondernemers zich presenteren. Dorpsplein De 
Plaatse, tegenover de kerk, wordt ingericht als 
culinair plein met diverse restaurants en een groot 
terras waar het publiek kan genieten van al het 
lekkers wat er vers wordt bereid. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen, jong en oud, een onvergetelijk 
evenement beleeft, wordt ook dit jaar met zorg 
gekeken naar een juiste mix tussen het culinaire 
aspect, spetterende optredens en overige 
activiteiten. 
 
Deelnemers 
Momenteel wordt de deelnemerslijst van VC 2013 
samengesteld uit bekenden van voorgaande jaren 
en verrassende nieuwkomers. Samen bieden de 
deelnemende restaurants de bezoekers een 
proeverij met een diversiteit aan keukens en 
culinaire verrassingen. Houdt u van verse vis, vlees 
van de grill, sushi, Grieks, oesters, Japans, een luxe 
dessert, een mooie ham, kaviaar, 
authentieke kazen, champagne, mooie wijnen of een 
heerlijke salade? Wilt u een uitgebreide culinaire 
ronde maken langs alle restaurants, wilt u genieten 
van een licht gerecht of gerechten proeven die 
u normaal gesproken niet eet? Laat uw zintuigen 
prikkelen op Veldhoven Culinair! Binnenkort wordt 
de definitieve deelnemerslijst gepubliceerd.  
 
Veldhoven Culinair meets Kids 
Het grasveld achter de kiosk zal traditiegetrouw 
weer als kinderterrein worden ingericht waar de 
kleintjes de hele dag en avond terecht kunnen voor 
de leukste activiteiten. Klokje Rond zal 
traditiegetrouw met een professioneel team de 
kinderopvang verzorgen op de zaterdag en zondag, 
in de middag en in de avond, zodat de ouders 
ongestoord kunnen genieten van Veldhoven Culinair.  
 
Entree en consumpties 
Bezoekers betalen een dagelijkse entree van  
€ 4,- per persoon. Een ‘Durpke’ is het betaalmiddel 
van Velhoven Culinair en representeert een waarde 
van € 1,10. 

www.VeldhovenCulinair.nl 
 

Foto: Brigit Strijbos Fotografie  
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Puzzelen: sportpuzzel 
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dat kan soms wel problemen geven. Gelukkig zijn de 
wedstrijden nu nog heel vroeg voor het team van 
Emma. Ze moet soms om 8.00 ’s ochtends een 
wedstrijd spelen (dat is wel vroeg!?) en de scouting 
activiteiten zijn vaak later op de ochtend. 
 
De dag na de koningsspelen (koningsspelen vonden 
plaats op vrijdag) was het weekend voor de 
meivakantie en ging Emma op vakantie naar Italië. 
Ze heeft een hele fijne vakantie gehad. Veel dingen 
bekeken, lekker veel pizza en ijsjes gegeten en ook 

van het weer genoten. 
Op één ding na was alles 
leuk, want er zat een 
grote spin op de kamer 
waar ze sliep. En Emma 
houdt niet van spinnen. 
Wel van honden en 
zeker van Diesel (hun 
eigen hond).  

 
Ze speelt graag met 
Diesel en mist Diesel ook 
erg wanneer ze op 
vakantie is. Soms gaat 
Diesel ook mee op 
vakantie, maar dit is 
helaas niet altijd 
mogelijk. 
Emma vindt het erg leuk 
om thuis aan de Nieuwe 
Kerkstraat samen met 

haar zussen pizza te bakken. Met lekker veel dingen 
er op en bij voorkeur een plaatpizza. En ook maken 
ze met papa wel eens “Mama-werken-
broodjes” (deze kende ik nog niet). Dat is stokbrood 
met kaas en salami uit de oven. Hiervoor moet 
mama dus werken en mama heeft dus ook geen 
enkel idee hoe zo’n broodje smaakt. 
 
Ik feliciteer Emma en overhandig haar de prijs.  
Ze is er ontzettend blij mee. Het is de eerste keer 
dat ze een prijs wint. Ze heeft wel eerder een 
wedstrijd gewonnen, bij hockey bijvoorbeeld, maar 
nog nooit een individuele prijs zoals deze 
kleurwedstrijd. 
 
Een korte beschrijving van Emma volgens haar 
moeder: Emma is lief, kan heel rustig, maar ook 
heel druk zijn. Een beetje ongeduldig zeker wanneer 
iets niet lukt (bijvoorbeeld bij kleding die niet aan 
wil). Gaat niet graag naar bed en staat ook niet 
graag op. 
 
 
Geschreven door Janine Zwerink-Nijlunsing 

Uitslag kleur/knutselplaat van april 2013;  
“Koninginnedag” 

De Koninginnedag kleurplaat heeft 
het goed gedaan. Het aantal 
kleurplaten dat ingeleverd is, was 
veel te noemen. Er waren 
verschillende mooie ingekleurde 
platen bij, maar de kleurplaat van 

Emma Faasen kwam als mooiste uit de bus. Emma 
was met rood, wit en blauwe glitterpennen aan de 
slag gegaan en is tot een zeer mooie creatie 
gekomen, die zeer passend was bij het thema. 
De dag dat Emma haar kleurplaat inkleurde was ook 
de dag dat de 
koningsspelen plaats 
vonden, dus je kunt wel 
raden hoe ze op het 
idee gekomen is. 
 
Emma is 8 jaar oud en 
woont aan de nieuwe 
Kerkstraat 50 in Oerle. 
Zij woont daar met haar 
moeder Marie-Jose en 
haar vader Aad en 2 
van haar 4 zussen. 
Emma’s oudste 2 
zussen wonen niet meer 
thuis, zij wonen op 
zichzelf, op kamers. 
Haar zussen Savitri 
(15), Shashikala (17), 
Kainchana (20) en 
Nethra (22) zijn 10 jaar 
geleden geadopteerd en 
komen uit India. Emma 
zelf is ook in India 
geweest toen ze 3 jaar 
was en weet er zelfs 
nog wel wat van te 
herinneren.  
 
Emma gaat naar de Dick Bruna school in de Kelen 
en zit daar in groep 4D. De school is enige tijd 
geleden verhuisd naar de Multi Functionele 
Accommodatie (in de volksmond ook wel de MFA 
genoemd). Bij haar op school zitten ook haar 
vrienden Kiki (9) en Ties (7). Zij wonen ook bij 
Emma in de wijk en spreken vaak af om te spelen. 
Op het moment dat ik Emma interviewde was Emma 
net terug van Scouting kamp (Wekka). Dit scouting 
evenement vond overigens plaats hier bij Scouting 
SSK Veldhoven (aan de Knegselseweg). In totaal 
waren er 7 scouting groepen aanwezig van Zuid-
Oost Brabant. Naast dat er veel spelletjes gedaan 
werden als “Ik hou van Holland” en piramides 
bouwen met blokken werd er ook slecht 
geslapen (in tenten op luchtbedden). 
 
Emma zit ook nog op hockey bij Basco  
en traint daarvoor eenmaal per week. 
Daarnaast heeft ze ook 
hockeywedstrijden op zaterdag, maar 
ook de scouting is vaak op zaterdag en 
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Naam:_________________________________ 
 
Adres:_________________________________ 

 
TelefoonNr:_____________________ 
 
Leeftijd:________________________ 

 
 

Kleur/knutsel deze plaat mooi en en doe hem vóór 5 augustus 2013 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 juni 2013’ en druk de pagina af. 
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2013 

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

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

De volgende kopijdatum is 
5 augustus 2013 

September 
2 KVO: volksdansen 
4 KVO: gymmen 
4 KVB: lange fietstocht 
7+8 Groen en keurig: bloemententoonstelling 

11 KVO: openingsavond:  
lezing door Remedica 

13 ophalen groene kliko en plastic 
14 Team King wielerkoers van Oers 
14 t/m 17 Kermis in Oerle 
18 KVO: kienen 
21 ophalen chemisch afval 8.30u-10.00u  

kerkplein Oerle 

22 Postzegelbeurs in d'Ouw school 
van 9.30-12.30u 

23 KVB: ledenavond 
28 ophalen oud papier 
  
Oktober  
2 KVO: excursie 

 bakkerij Schellens Ekkersrijt 
11 ophalen groene kliko en plastic 
16 KVO: moederdagviering 
23 KVO: bowlen in Veldhoven 
26 ophalen oud papier 
26 t/m 30  Pompoenenplezier/Halloween 
26 t/m 30  KVO: Halloween 
27 Postzegelbeurs in d'Ouw school  

van 9.30-12.30u 

 
November 
1 ophalen groene kliko en plastic 
13 KVO: avond met KVB 
15 ophalen groene kliko en plastic 
23 ophalen oud papier 
24 Postzegelbeurs in d'Ouw school  

van 9.30-12.30u 
27 KVO: sinterklaasavond 
29 Ophalen groene kliko en plastic 
  
December  
9 KVB: kerstdoe-avond 
11 KVO: Kerststukjes maken 
13 Ophalen groene kliko en plastic 
16 KVB: kerstviering 
18 KVO: kerstavond verzorgd door  

Zandoerle  
22 Postzegelbeurs in d’Ouw School  

van 9.30u tot 12.30u 
27 Ophalen groene kliko en plastic 
28 Ophalen oud papier 

Juni  
16 Chant Oers: 13.15u Caratconcert  

in Helmond 

19 KVO: fietsen 
21 ophalen groene kliko en plastic 
22-23 TCO: Tieners4Tieners 
22 ophalen oud papier 

23 10e Oerse motortoertocht 
23 Postzegelbeurs in d'Ouw school  

van 9.30-12.30u 
24 KVB: teaparty 

26 KVO: fietsen 
30 St. Jansmarkt 
  
Juli  
5 ophalen groene kliko en plastic 
19 ophalen groene kliko en plastic 
27 ophalen oud papier 
28 Vakantieprogramma: Olympische Dag 

  
Augustus  

2 ophalen groene kliko en plastic 

8 t/m 11 TCO: bivak 

16 ophalen groene kliko en plastic 

24 TCO: afsluitingsfeest 
24 ophalen oud papier 
30 ophalen groene kliko en plastic 
  

22 Gilde St. Jan Baptist: Leukenvogelschieten 
op Wintelresedijk om 19.00 uur 

24 Gilde St. Jan Baptist: 9.00 uur H. Mis met 
zegening St. Janstrossen, 10.00 uur D’n 
trek naar Zandoers met het bidden van 
Rozenhoedje 

25 Gilde St. Jan Baptist: 19.00 uur H.Mis voor 
de overleden en levende gildebroeders 

30 Vakantieprogramma: Bobbejaanland 

1 Vakantieprogramma: Klimbim/Klimrijk 

3 Vakantieprogramma: Boswandelactiviteit 
6 + 7 Vakantieprogramma: Bivak Oerle 
6,7 en 8 Vakantieprogramma: Bivak Valkenswaard 

9 Vakantieprogramma: Afsluitactiviteit 
11 Oerse Dorsdag bij Oerse Molenbakker 

17 Gilde St. Jan Baptist: Kruisboogwedstrijd 
Veldhovens Gemeenteschild te Oerle 

Tot na de vakantie ! 




