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Oers Spektoakel

Reünie 25 jaar Dick Bruna

Oers Spektoakel is terug van weg
geweest!!
In 1998 werd het Oers Spektoakel voor het laatst
georganiseerd. Dit succes willen we terug halen naar
Oerle. Wij, de leden van gilde St Jan Baptist en
tractor pullingteam ‘Red n Vet’, werken daarom aan
een come back.
Dit trekkertrek spektakel zal plaats vinden met
Pinksteren op 23 en 24 mei 2015. Het zal
georganiseerd worden op het gilde terrein aan de
Wintelresedijk. Het zal een spektakel worden dat
zijn weerga niet kent met krachtige tractoren van
groot tot klein.
Op zaterdag 23 mei zullen er in de avond
verschillende demo’s gereden worden door
boerensport en hobbysport tractoren. Daarnaast zal
er een gezellige feestavond zijn.
Zondag 24 mei zal de strijd echt los barsten en alle
tractoren hun vermogen laten zien.
Voor vragen of info kijk op: www.trekkertrekoerle.nl
Of mail naar trekkertrekoerle@gmail.com

Open dag Art4U

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

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl
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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
Verschijningsdata 2015 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek
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Dankbetuiging

Donateursactie

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die
Sjaan op welke wijze dan ook hebben gesteund
tijdens haar ziekenhuisverblijf met een kaartje, een
mailtje of een bezoek. Dit heeft Sjaan goed gedaan.
Zij had jullie graag zelf willen bedanken bij haar
thuiskomst, maar helaas mocht dit niet zo zijn.
Het afscheid met zoveel vrienden en kennissen
zowel tijdens de avondwake als de crematie was
voor ons van grote waarde, en zal voor altijd een
goed gevoel geven dat Sjaan zo goed gezien was in
Oers.
Allemaal bedankt.
Familie van Beers - Das

Donateursactie

In de maand juni is weer de jaarlijkse donateurs
actie van bloemenvereniging Groen en Keurig.
Dankzij uw bijdrage kunnen wij weer veel
activiteiten met een versiering opluisteren.
Als dank is er vanaf zaterdag 8 augustus tussen
10.00 uur en 11.00 uur voor de donateur een mooie
bos dahlia's. Dit zolang het weer dit toelaat.
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe soorten: dus elke
week een andere bos.
Op maandagen zijn wij vanaf 18.00 uur aanwezig in
de tuin.
Loop gerust een keer binnen en zie wat wij in de
tuin doen voor een mooie bos bloemen.
Mogen wij op jullie rekenen? Alvast bedankt.
Onze locatie is achter de kerk.
De leden van Groen en Keurig

RKVVO D6 Kampioen

Beste Oerlenaren
In de week van 18 t/m 22 mei komen leden van
dameskorfbalvereniging BIO uit Oerle bij u aan de
deur voor de jaarlijkse donateursactie.
Hopelijk kunnen wij weer op uw steun rekenen.
Bij voorbaat alvast heel hartelijk dank daarvoor.
Bestuur en leden dameskorfbalvereniging BIO

Op 25 april is het team D6/O12 van RKVVO
voor de 2e keer dit seizoen kampioen
geworden.

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

Proficiat Luuk Tholen, Stijn van der Heijden,
Aron Das, Bas Vermoten, Marc Witrick,
Tom Waltman, Milian Spitters, Bram van Herwijnen,
Sander Cadel, Siegert de Jong, Jens Reuter,
Cole Mclaughin, Mats Molengraaf en Cas Saris.
Trainers; Garry Witrick, Arie van der Heijden en

Vakantieprogramma digitaal

Pinksterfietstocht

Pinksterfietstocht: 1e Pinksterdag
Inschrijven voor Vakantieprogramma
2015 voortaan digitaal!!!!
De voorbereidingen voor de Vakantieprogramma
weken zijn weer in volle gang. Het beloven weer
2 fantastische weken te worden. Dit jaar gaan we in
de eerste week naar Bobbejaanland en hebben we in
de eerste week ook weer een wandelactiviteit! We
gaan in de 2de week op bivak naar Oerle en weer
naar de vertrouwde blokhut aan de Luikerweg in
Valkenswaard.
Zoals gewoonlijk sluiten we de vakantieprogramma
weken af met een magische afsluitshow!!
Nieuw is dit jaar de manier van inschrijven. Vorig
jaar hebben jullie de gelegenheid gehad om digitaal
in te schrijven. Dit jaar hebben we alleen nog maar
de mogelijkheid om in te schrijven via een digitaal
inschrijfformulier welke te vinden is op onze
website: www.vakantieprogramma-oerle.nl.
We zullen jullie via de mail, Koers van Oers en de
nieuwsbrief van de basisschool op de hoogte houden
en herinneren om in te schrijven. Inschrijven is
mogelijk vanaf vrijdagmiddag 24 april a.s.!
Vakantiegroeten,
Stg. Vakantiecomite Oerle!!

Zin in een leuke
fietstocht samen
met de hele familie?
Doe dan mee op
zondag 24 mei
a.s. want dan staat
de jaarlijkse
Pinksterfietstocht
weer op het
programma! Het is
een oriëntatietocht van ± 25 km door de bossen van
Oerle en omliggende dorpen.
De tocht is geschikt voor jong en oud. Halverwege
de tocht is er een rustpost waar drinken en
versnaperingen te koop zijn. Er zijn ook lekkere
prijzen te winnen, dus fiets en puzzel mee!
Inschrijven en starten tussen 13.00-14.00 uur
bij Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle. Het
inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per persoon. Kinderen
tot 6 jaar kunnen gratis deelnemen en kinderen tot
12 jaar betalen € 1,00.
De fietstocht eindigt ook weer bij d’Ouw School,
waarna aansluitend de prijsuitreiking zal
plaatsvinden rond 17.30 uur.
Noteer zondag 24 mei in je agenda. We hopen op
een grote opkomst!

Stichting Jeugdbelangen Oerle

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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De parochie

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Donderdag 14 mei: HEMELVAARTSDAG
Géén viering in onze kerk!
08.00 en 11.00 uur: H. Lambertuskerk
Zaterdag 16 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Franken
Zaterdag 23 mei: PINKSTEREN
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka –
jubileumviering met CONVOCAMUS
Maandag 25 mei: 2e PINKSTERDAG
Bedevaart vanuit de Veldhovense parochiekerken
richting H. Lambertuskerk.
Start voor voetgangers o.l.v. pater Malaka om
10.00 uur vóór de St. Jan de Doper.

Lintjesregen:
Op 24 april werden Diny Snelders, zwager
Theo Snelders en Jan Reker uit Oerle/Zandoerle
door de burgemeester uitgenodigd om later op de
dag in het gemeentehuis hun Koninklijke
onderscheiding te laten opspelden. Ook Jan en
Mieke van Gompel, bekend van Stichting Pastoor
Vekemansfonds, vielen deze eer te beurt.
Diny is ook voor onze parochie een waardevolle
vrijwilliger en tijdens de viering op 25 april werd zij
hiervoor in de H. Mis nog eens extra gefeliciteerd.
Na een hartelijk applaus van alle kerkgangers mocht
Diny van één de Severinusbewoners luid en duidelijk
vernemen dat zij “een echte bofkont” was.
Beter had zelfs de burgemeester dat haar niet
kunnen zeggen! Alle gedecoreerden van harte
proficiat!!

Meimaand = Mariamaand:
Iedere maandag en donderdag wordt om 19.00 uur
het rozenhoedje gebeden in het kapelletje “Maria in
’t Zand” in Zandoerle. Natuurlijk bent u daar ook
welkom.

25 mei = 2e Pinksterdag;

Zaterdag 6 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pater Malaka (Convocamus)

Bedevaart vanuit de 6 kerkwijken naar Maria
ter Eik in Meerveldhoven.
Vanuit alle kerkwijken van Veldhoven en Meerhoven
wil men een bedevaart houden richting Maria ter Eik
in de H. Lambertuskerk van Meerveldhoven. Pater
Malaka wil graag de lopers begeleiden. Laat u hem
even weten of u ook meegaat: een briefje in zijn
brievenbus is voldoende. Verzamelen voor de kerk
en het vertrek is om 10.00 uur, om 11.00 uur zal de
pater met de andere pastores mee voorgaan in de
H. Mis.

Zaterdag 13 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken

Kerkkoor Convocamus viert goud:
Pinksterzaterdag 23 mei 19.00 uur!

Zaterdag 30 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pater Malaka (The Unity)

Zaterdag 20 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastoor R. Franken

In september 1965 was een kleine groep zangers en
zangeressen bijeen in de kleuterschool aan de
Andromeda, hoek Oortlaan, in Zonderwijk. Zij
begonnen met de repetitie voor het nieuwe
kerkkoor.
Ze zouden de vieringen in de Boerderijkerk van de
parochie Heilige Geest aan de Saturnus gaan
opluisteren. Hun première was op Kerstavond,
24 december 1965. In de eerste jaren zongen ze
wekelijks meermaals. Om de kerkbezoekers erbij te
betrekken is een groot deel van het repertoire in het
Nederlands. In de eerste jaren volgden drie
organisten en twee dirigenten elkaar op. Maar in
1980 vonden we Wilbert Reuter als dirigent. Hij is
nog steeds onze enthousiaste koorleider. Sinds 1983
begeleidt Ine van Gastel ons feilloos met haar
orgelspel. Het aantal koorleden is steeds circa 25
geweest ondanks dat om velerlei redenen zangers
en zangeressen zijn gekomen en weer gegaan.
In de zomer van 2004 werd de boerderijkerk
gesloten en gesloopt. De parochie fuseerde met de
H. Caecilia en St. Jan de Doper. Het koor zocht zijn
toevlucht in de St. Jan in Oerle.
Dat was zowel voor het koor als voor Oerle even
wennen, maar er ontstond al gauw een band.
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In verband met het verschuiven van de vieringen
naar de zaterdagavond moest het koor in 2014 weer
een nieuw heenkomen zoeken, nu naar de
H. Caeciliakerk in Veldhoven. De 1e zaterdag van de
maand bleven zij ook in Oerle zingen.
Ondanks dat er sinds kort nog nieuwe leden zijn
toegetreden, zijn de koorleden gemiddeld al 30 jaar
lid. Vier van hen zingen al 50 jaar. Er is een
uitgebreid repertoire opgebouwd en er wordt nog
steeds nieuwe muziek ingestudeerd. Convocamus
gaat door.
Bijna veertig jaren waren wij het kerkkoor van de
H. Geestparochie. Daarom zingt het koor in een
jubileumviering op Pinksterzaterdag 23 mei om
19.00 uur in de St. Jan Doperkerk in Oerle.
Aansluitend wordt een receptie gehouden in d’ Ouw
School. Belangstellenden zijn van harte welkom.
In november is er een jubileumviering in de
H. Caeciliakerk waarover later nader wordt bericht.
Bestuur Convocamus

Parochieberichten:
Huwelijk:
Wouter Donders en Cindy Moolenaar (17/4)
Jubilea:
Diamanten Huwelijk:
Harrie en To Jacobs - Gooskens (9/5)
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

Grote opbrengst

Grote opbrengst nederlaagtoernooi
voor pater Malaka
Het nederlaagtoernooi in Dorpscentrum
d’Ouw School in Oerle ten bate van pater Malaka is
op vrijdag 17 april afgesloten.
Vanaf 17 november 2014 is op de maandagen op
het groene laken gestreden om de punten door
dertien teams. Met hun deelname aan het toernooi
steunden de biljarters een goed doel.
Op 17 april is een bedrag van maar liefst € 1.250
overhandigd aan pater Malaka die op de eerste
avond van het toernooi de opening verzorgde.
De pater, die deel uitmaakt van het pastoraal team
van de parochie Christus Koning, gaat het bedrag
besteden in ‘zijn’ India. De wisselbeker van het
toernooi werd gewonnen door de vriendenkring van
Leo Bogaerts. Onder de organisatie en de
deelnemende teams is veel animo om het toernooi
een vervolg te geven. De organisatie hoopt dan ook
teams van verenigingen, straten en buurten uit
Oerle te verwelkomen. Er zal tijdig een oproep voor
deelname worden gedaan.
De opbrengst van het eerstvolgende toernooi zal ten
goede komen aan een goed doel in Oerle.

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

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
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Overpeinzingen

Zwerfvuil
In de laatste Koers lees ik net nog iets waar ik
helemaal blij van word.
De zwerfvuilactie is een succes geworden! Heerlijk
toch.
Ik bekijk de foto’s en zie allemaal blije mensen,
omdat de rommel overal wordt opgeruimd. Het is
nog gezellig ook om dat samen te doen zie ik wel.
En zo hoort het ook hè.
Vaak denk ik wanneer ik samen met mijn hondje
mijn wandelingen maak: “Wat jammer nou toch dat
mensen zoveel rotzooi op de straten, pleinen en
parken achterlaten. Eigenlijk zou iedereen die iets
mee van huis neemt dat ook thuis weer gewoon weg
moeten gooien als hij/zij dat niet meer nodig heeft.”
Op heel veel plaatsen zijn bovendien wel
afvalbakken te vinden, waar je alles wat je
onderweg kwijt wilt in kunt deponeren. Maar zelfs
die schijnen voor veel mensen moeilijk te bereiken
te zijn, want hoe vaak zie ik niet blikjes, plastic of
wat dan ook op heel korte afstand van de
afvalbakken liggen.

Timmer- en Mont agebedrijf

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

Eerlijk gezegd doe ik dan aan mijn eigen
zwerfvuilactie en deponeer regelmatig rommel in de
afvalbakken. Niet alles hoor, want dan kan ik wel
blijven bukken!
Tenslotte is het toch zo dat zonder al die rotzooi
onze wereld weer een beetje wordt, precies zoals
het eigenlijk bedoeld is.
Moedertje natuur houdt helemaal niet van rommel.
En weet je … het duurt soms jaren en jaren voordat
de dingen, die de natuur niet maakt, weer van de
aardbodem verdwenen zijn. Als het al lukt om dat te
laten verdwijnen
Dus lieve mensen uit Oerle … ik ben trots op jullie
en ik hoop echt dat Oerle vanaf nu gespaard blijft
van allerlei zwerfafval.
Intussen ben ik door blijven gaan met spulletjes te
verzamelen voor de zwerfkinderen in de Filipijnen en
ik kan jullie vertellen dat de eerste dozen op weg
zijn daarheen.
Over een paar maanden (ja het is een lange reis
voor de dozen) zullen de kinderen daar de dozen uit
mogen pakken en ik zou er best wel bij willen zijn
om dan de blijde gezichten daar te zien.
Gelukkig heb ik hier alweer iets staan om er ook
heen te sturen, dus wanneer de volgende dozen vol
zijn, dan gaan ook die richting de Filipijnen.
Dus lieve mensen, bedankt voor de gedane moeite
en wie weet komen jullie nog meer dingen tegen die
ik voor jullie alsnog naar de kinderen ginds kan
sturen.
Alle niet al te grote spullen blijven welkom!
Thea.
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Crypto Oers, puzzel 19

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 !
Let op: vanaf puzzel 16 moet u de volledige
oplossing insturen.
De oplossing van Crypto 18 was:
1.
BleeKman
2.
JeUgdbelangen
3.
BoekenMarkt
4.
DoorMalen
5.
ThEa
6.
ZonnebLoem
7.
AdrIenne
8.
RoodboNt
9.
Griezelen

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Familie van den Boomen, Mieke van Campen, Annie
Eliëns, B. Hospel, Janus van Lieshout, Gerry van der
Mierden, Zus Sanders, Annie Stemerdink.

1
2
3
4

Familienaam: Kummeling

5
6
7
Dorus Seuntiens
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Oerle

9

Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

1
2
3
4
5
6
7

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

8
9

Veldhovense wielerwedstrijd om te lezen
(5,3,4)
Ruimte waar Ambrosius rondzoemt? (7)
Een peulvrucht op een heuvel tussen
Stepke en Oude Kerkstraat (8)
Vereniging die Tig Centen Ophaalt met de
braderie (3)
De taal van Loots (5)
Rood en geel mengen met kramen op De
Berkt (11)
Een spel in de kroeg met Boergondisch
Oers (7)
Een Ruttefoto is anders een weg in het
buitengebied (9)
De salarisfabriek van VOF Van der
Mierden (10)

Succes!!
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Verslag RKVVO Dames 1

MAKELAARDIJ
De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven

Wedstrijdverslag RKVVO Dames 1

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Zonder wissels toch een mooie overwinning!
De uitwedstrijd tegen RKSVO eindigde een paar
weken geleden in 1-0, dus zondag 19 april hadden
we wat recht te zetten. Met 11 dames op het veld en
géén op de bank, beloofde het een lastige dag te
worden, zeker omdat er een paar geblesseerden
90 minuten op het veld vol moesten maken.
Belangrijk dus dat we vandaag in de combinatie
gingen voetballen en voor elkaar een paar extra
meter liepen.
En dat hebben we ook zeker gedaan! We stonden
goed en we zetten veel druk naar voren, waardoor
al vroeg in de wedstrijd een aantal kansen
ontstonden. Een mooie loopactie van Eef luidde de
eerste goal in; ze kruiste achter Loes langs en zette
perfect voor. De keeper zat er eerst nog tussen,
maar de rebound van Lisa was onhoudbaar: 1-0!
Na de eerste goal kwamen er voor ons nog grote
kansen en bij rust had het eigenlijk al 4 of 5-0
moeten staan – helaas lukte dat niet.

Als de dames van RKSVO dachten dat er in de
tweede helft nog iets te halen viel, werd dat gauw
de kop in gedrukt. Want al na 3 minuten kwam de
bal een meter buiten het strafschopgebied voor de
voeten van Anita, die ‘m prachtig via de onderkant
van de lat binnenschoot. Niet lang daarna kwam een
pass van Lisa bij Loes in de voeten. De keeper kwam
uit maar deed eigenlijk niks, 3-0! Het laatste
kwartier speelden we met 11 tegen 10, toch wist de
tegenstander nog een paar halve kansen te creëren.
Een snelle counter leidde tot de 4-0; een voorzet
van Loes vanaf de rechterkant kwam aan bij Lisa,
die haar tweede van de dag maakte.

We hadden meer goals kunnen maken, maar ach,
we hebben heerlijk staan voetballen. Zo’n ruime
overwinning voelt toch wel weer lekker! Wat ook
noemenswaardig is: we hebben de op één na minst
gepasseerde keepster van de competitie!
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Bette van Beers

Spinazieburger met pastinaakfrietjes
Ik studeer Food Design & innovation aan de HAS
hogeschool in Den Bosch. Vanuit school krijg ik dus
vaak opdrachten die met voeding te maken hebben.
Afgelopen blok kregen we een opdracht vanuit de
voedselbank. De bedoeling was om onder andere
een gerecht te maken dat aansloot bij die doelgroep.
Het moest dus niet te moeilijk zijn, niet teveel tijd in
beslag nemen en te bereiden zijn met de
ingrediënten die ze in huis hebben en dus niet te
duur zijn. Daarnaast moest het gezond zijn maar
toch aantrekkelijk.
Een vriendin en ik
hebben toen dit concept
bedacht omdat het
bekende uiterlijk van
een burger met frietjes
aantrekkelijk zal zijn
voor de kinderen van
deze gezinnen. Door de
gezonde draai die we
eraan gegeven hebben
krijgen ze toch de
nodige voedingsstoffen
binnen. We hebben dit
recept zelf ontwikkeld
en vonden het
uiteindelijk zelf ook
ontzettend lekker!
Vandaar dat ik het
graag met jullie wil
delen!

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius
2. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op het pak
3. Snipper de ui en bak in een pan met een beetje
olie tot ze glazig zijn
4. Was vervolgens de spinazie onder koud water en
blancheer deze eventjes in de pan (in eigen
vocht) tot hij geslonken is
5. Wacht even tot de spinazie is afgekoelt en giet
het water dan af. Knijp al het overige vocht uit
de spinazie met je handen.
6. Schil de pastinaak en snijd deze in de vorm van
frietjes, leg deze op de bakplaat en doe er wat
olie, peper en zout overheen. Bak de pastinaak
in het midden van de oven ong. 30 min.
geelbruin.
7. Kneed de rijst, de ui, de spinazie, de kaas en de
eieren in een kom tot één geheel.
8. Doe een beetje olie in een pan en wacht tot die
goed heet is. (de olie gaat dan walmen) Zet het
vuur vervolgens middelhoog en schep twee grote
lepels van het spinaziemengsel in de pan en druk
dit plat tot de vorm van een burger. Maak zo vier
burgers.
9. Bak tot de onderkant bruin begint te worden en
draai dan voorzichtig om. Als de andere kant ook
bruin is, zijn ze klaar.
10. Beleg de broodjes met de burgers en andere
toppings naar keuze. Haal de pastinaakfrietjes
uit de oven. (lekker om te serveren met een
yoghurt-peper sausje als gezonde
vervanger voor mayonaise)
Aan wie wil je de pollepel doorgeven?
Graag wil ik de pollepel doorgeven aan mijn
vader Fried van Beers.
Mijn liefde voor koken heb ik van mijn ouders
en alhoewel mama meestal degene is die
kookt, kan papa ook zeker heel lekker koken.
Ik ben dus erg benieuwd wat hij voor deze
column zal bedenken maar ik denk zeker dat
het lekker zal zijn!
Eet smakelijk!!

Ingrediënten (voor 4 personen)
· 120 gram rijst
· 2 uien
· 300 gram bladspinazie

·
·
·
·
·

80 gram geraspte kaas
2 pastinaken
2 eieren
4 broodjes naar keuze
Eventueel wat sla of tomaat om de broodjes te
beleggen
Olie om in te bakken

·
· Peper en zout

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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3 Oerse gedecoreerden
Tijdens de lintjesregen op 24 april 2015 hebben
16 Veldhovenaren, waaronder 3 Oerlenaren, een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen van
burgemeester Jack Mikkers. Hieronder nog even de
verdiensten van deze 3 Oerlenaren.

Mevrouw Diny Snelders - van Aaken
(68): Lid in de Orde van Oranje
Nassau
Verdiensten:
1977 – heden: lid van de poetsploeg van de kerk en
bezorger van parochieblad van St. Jan de
Doperkerk. Van 1977 tot 2002 was zij de
huishoudelijke hulp van de pastoor. Sinds 1994
onderhoudt zij het interieur van de kerk en zorgt zij
voor de huishoudelijke boodschappen van de
sacristie en de was uit kerk en sacristie. Van 2003
tot en met 2012 bezorgde zij het parochieblad.
1980 – heden: Bestuurslid/organisator van
Damesgymnastiek van Katholieke Vrouwenbond
Oerle.
1988 – heden: Activiteitenorganisator bij
ontwikkelingsorganisatie ‘Samen Verder’.
1990 – heden: Organisator/begeleider van
kerkdiensten voor bewoners van zorginstelling
Severinus.
1991 – heden: Bestuurslid van Stichting Nieuwe
Levenskracht Oerle, een instelling ter bevordering
van het welzijn van zieken en/of mensen met een
beperking. Daarnaast bezoekt ze zieken en bestelt/
maakt en bezorgt zij de attenties.

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
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032

10

De heer Theo Snelders (60):
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Verdiensten:
1984 – 1990: Redactielid bij regioblad Koers van
Oers te Oerle
1984 – 1999: Voorzitter van Stichting Vakantie
Programma Oerle. De stichting organiseert een
tweewekelijks zomerprogramma voor kinderen van
de lagere school. Hij was medeorganisator,
begeleider tijdens activiteiten en hij wierf
vrijwilligers.
1984 – 2000: Jeugdtrainer bij voetbalvereniging
RKVVO.
1985 – 1995: Bestuurslid van Jongeren
Ontspanningscentrum.
1988 – heden: Voorzitter van Stichting Nieuwe
Levenskracht (SNL) te Oerle. SNL verleent aandacht
en bijstand aan zieken, ouderen en mensen met een
beperking. Hij was bovendien afgevaardigde in het
regiobestuur in Noord-Brabant en hij collecteert. Hij
is tevens voorzitter (2003-2011) geweest van het
overkoepelende bestuur van SNL in de regio groot
Veldhoven.
1999 – heden: Bestuurslid van EHBO-afdeling
Wintelre-Vessem. Hij was secretaris (1999-2010) en
penningmeester (2002-2004) en is algemeen
bestuurslid (2010-heden). Daarnaast fungeert hij als
hulpverlener bij diverse evenementen.
2000 – 2005: Secretaris van de Tour Wielerclub
Tempo.

Italiaanse
autospecialist

·
·
·
·
·
·

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

· Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

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

De heer Jan Reker (66):
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Verdiensten:
Aan de heer J.M.J. Reker wordt een Koninklijke
Onderscheiding uitgereikt. Door zijn diversiteit aan
activiteiten in de sportwereld was het voor hem
mogelijk een grote bijdrage te leveren aan
maatschappelijke doelen zoals de Stichting Spieren
voor Spieren en Stichting Kuychi. De Stichting
Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met
een spierziekte en wil hen uitzicht geven op een
kansrijke toekomst. De Stichting Kuychi ondersteunt
de Stichting Ninos del Arco Iris, die zich inzet voor
het bieden van een toekomst aan kansarme
kinderen in Peru.
1983 – 1992: Voorzitter van de
medezeggenschapsraad van Basisschool
St. Lambertus in Vessem.
1983 – 1992: medeoprichter van en vrijwilliger
t.b.v. het project Kleutergymnastiek in Vessem.
1989 – heden: Vrijwilliger bij en voorzitter van
Kookclub Cuisine Culinaire Noord Limburg. Hij leidt
de groep vrijwilligers die de onderhoudswerkzaamheden verrichten. Daarnaast is hij
verantwoordelijk voor de vernieuwing van de
kruidentuin en hij ondersteunt activiteiten.
1990 -1996: Medeoprichter van en vrijwilliger bij
belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal. Hij
verrichtte diverse werkzaamheden waaronder
ledenwerving en het bijdragen aan het opstellen van
statuten en huishoudelijk reglement.

Ook startte hij in 1993 het G-voetbaltoernooi.
Dankzij de financiële ondersteuning van alle clubs in
het betaald voetbal, en de bijdrage van de KNVB,
sponsors en diverse andere bedrijven, werd het een
groot succes. De activiteiten binnen de KNVB
hebben een landelijke uitstraling en importantie.
1998 – 2011: Mede-initiatiefnemer en bestuurslid
van Stichting Spieren voor Spieren. Hij is één van de
initiatiefnemers voor het oprichten van Stichting
Spieren voor Spieren. Deze stichting is in het hele
land actief en levert een belangrijke bijdrage aan de
maatschappij, waarbij onderlinge verbondenheid en
omzien naar elkaar worden gestimuleerd.
1998 – 2013: Medeoprichter van, vrijwilliger bij en
voorzitter (1998 – 2002) van Kookclub Cuisine
Culinaire Zandoers. Hij fungeerde als chef en
receptverantwoordelijke.
2003 – 2010: Voorzitter van Stichting Kuychi te
Waalre.
Deze Stichting ondersteunt de Stichting Ninos del
Arco Iris, die zich inzet voor het bieden van een
toekomst aan kansarme kinderen in Peru. Hij hield
zich o.a. bezig met fondsenwerving en hij bezocht
de projecten. Ook hielp hij met het inladen van
containers en het ophalen van hulpmiddelen.
2009 – heden: medeoprichter en voorzitter van
Vereniging van Eigenaren van recreatiepark
Schoneveld. Hij organiseerde/organiseert o.a.
kookavonden, fiets- en wandeltochten, barbecues,
bowlingavonden, taartbakwedstrijden,
fotopuzzeltochten, auto-oriëntatie tochten en hij
realiseerde een jeu-de-boulesbaan.
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Silo wordt woontoren
Silo aan Zandoerleseweg wordt
woontoren
De 24,5 meter hoge silo aan de
Zandoerleseweg 33 wordt verbouwd tot een
woontoren. In de aangebouwde grote hal
worden straks streekproducten aangeboden,
en de Dommelsche Watermolen schuift op
richting de straatkant. Het bestemmingsplan
hiervoor komt in procedure. Volgens planning
zal het eind dit jaar worden vastgesteld door
de raad.
Door Ad Adriaans
Begin jaren negentig startten Paul en Ans Theeuwes
er een handel in veevoer en kunstmest
gecombineerd met detailhandel in kleindiervoeders.
In 2008 kreeg Paul het idee om in de niet meer in
gebruik zijnde silo appartementen te maken. De
grote vraag was of hij hiervoor de handen op elkaar
zou krijgen bij de gemeente. Over de schoonheid
van de torenhoge silo zijn de meningen namelijk
verdeeld. Maar of je hem nu mooi vindt of niet: het
rijzige donkerkleurige bouwwerk behoort samen met
de St. Jan de Doperkerk en de molen St. Jan tot de
drie landmarks van Oerle. “Veel mensen vinden het
geen mooie toren. De gemeente vond aanvankelijk
dat een woonfunctie hier niet paste”, zegt Piet van
Herk die als juridisch adviseur samen optrekt met
Paul. Vier jaar later keerden de kansen. “Nadat we
een rapport overlegden waarin beschreven en
onderbouwd is dat de silo deel uitmaakt van het
cultuurhistorisch erfgoed kregen we een brief van de
gemeente. Ze vonden het plan kansrijk. Inmiddels
staan B en W achter ons plan”, vertelt Piet.
Penthouse
De woontoren, die van de provincie een industriële
look moet houden, krijgt drie appartementen van elk
twee woonlagen. Elk appartement wordt voorzien
van twee slaapkamers en een balkon. Ook wordt het
gebouw voorzien van een lift waarmee het technisch
mogelijk is dat alleen de eigen woning kan worden
bereikt. Het penthouse krijgt als extra onder meer
een dakterras. Na de verbouwing meet de
woontoren 7 bij 13 meter en de hoogte wordt
25,5 meter.
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Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dpgveldhoven.nl

Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dpgveldhoven.nl

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

Impressie van de woontoren.
Landwinkel
Tijdens een vakantie in Engeland zagen Paul en Ans
zogenaamde landwinkels. Daarop voortbordurend
ontstond het plan om in hun 600 vierkante meter
grote hal biologische en streekproducten te gaan
verkopen. “Het idee is om zoveel mogelijk
streekproducten op één plaats aan te bieden. Het
gaat onder meer om groente, fruit, zuivel, vis en
vlees. Het moet ook een ontmoetingsplek worden
voor mensen die boodschappen komen doen. Het
geven van workshops behoort straks eveneens tot
de mogelijkheden.” Inmiddels heeft zich al een
belangstellende gemeld voor een van de
appartementen.

Mengvoeders
De silo was jarenlang in gebruik als opslagplaats
voor grondstoffen voor mengvoeders. Op de plaats
waar nu de silo staat, bouwde Adrianus de Kort in
1914 een molen. In 1932-1933 werd de molen
afgebroken om plaats te maken voor een maalderij
welke voorzien was van een zuiggasmotor. Het
bedrijf werd overgenomen door Kees en Jan de Kort,
zonen van Adrianus de Kort. Zij bouwden een
nieuwe maalderij met een grote silo. Het graan dat
de boeren oogstten werd in de maalderij verwerkt
tot meel. Jaren later ging de zaak over op Gerard en
Ad de Kort, zonen van Jan de Kort. “In 1965 is de
grote silo in gebruik genomen voor de opslag van
grondstoffen voor mengvoerders”, weet Gerard de
Kort. “De silo heeft 25 cellen waarvan er 24 werden
gebruikt voor de mengvoeders. Eén cel was voorzien
van ladders om naar boven te kunnen. De 24 cellen
waren gevuld met onder meer diverse granen en
restproducten van de oliezaadbereiding en
bloemfabrieken. Beneden konden de cellen ieder
afzonderlijk worden bediend om het gewenste
mengvoer samen te stellen”, legt Gerard uit. Daarna
werd het voer tot meel gemalen en desgewenst nog
geperst tot korrels. Het gereed product werd
vervolgens naar een kleinere silo getransporteerd.
Van daaruit vond het varkens- kippen- en
rundveevoer zijn weg naar de boeren in de regio.
De gebroeders De Kort deden het bedrijf begin jaren
negentig van de hand. Enkele jaren later raakte de
silo buiten gebruik. De productie van mengvoeders
werd gestopt omdat het vanwege de schaalgrootte
niet meer rendabel was. De silo verbouwen tot
woontoren zal volgens Gerard geen probleem zijn.
“De silo heeft een zware fundering. Daar kun je
makkelijk drie appartementen op zetten.”

Bedankt!
Stichting

Het Tiener Comité Oerle wil iedereen bedanken
voor de geweldige hulp bij de Oerse Braderie
Alle ouders met hun tieners, maar ook iedereen die
zich geheel belangeloos, zonder tieners in huis,
zo hebben ingezet.

Super!

Wij kijken terug op een ongelofelijk mooie dag
die zonder jullie hulp nooit zo geslaagd was geweest

Bedankt
(Op de volgende twee pagina’s kunt u
een impressie van de Oerse Braderie zien.)

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761
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Foto-impressie Oerse Braderie
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Oerse Braderie, alweer voor het 15e jaar.
Tiener Comité Oerle, bedankt!!
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Programma Boergondisch Brabant
Vrijdagavond 5 juni en zaterdag 6 juni 2015

Boergondisch Brabant

Programma vrijdag 5 juni

21.30 uur

Ontvangst Entree gratis
Dresscode: Brabants rood-wit
In verband met de strikte sluitingstijd, starten we op tijd met het
avondprogramma. Zorg dus dat je op tijd bent!
Iedereen is van harte welkom
Start Boergondisch Oerse Pub quiz
(Een team bestaat uit minimaal 8 deelnemers)
Optredens met medewerking van Oerse artiesten

01.00 uur

Sluiting

19.30 uur

20.00 uur

Programma zaterdag 6 juni
13.00 uur
16.00 uur
16.30 uur
16.00 uur – 18.30 uur

Kinderactiviteiten
Start kinderactiviteiten (groep 1 t/m 8 basisschool)
Zorg dat je op tijd aanwezig bent!
Einde kinderactiviteiten
Kinderen die zich aanmelden via inschrijfformulier, eten gratis frietjes mee
Brabants Buffet
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven
Kosten 3-gangen buffet: € 7,50 per persoon
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het afhalen van de eetbonnen
Volley
Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit jaar wederom een
aparte poule gemaakt worden voor tieners (vanaf middelbare school)
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers
Deelname is op eigen risico

17.45 uur

Presentatie volleybalteams in thema

18.00 uur

Start eerste wedstrijd

21.30 uur

Start avondprogramma in de tent mmv Motion Coverband
Prijsuitreiking volleybaltoernooi in de pauze van de band
Sluiting

01.00

Inschrijven kan op bijgevoegd inschrijfformulier of via www.boergondischoers.nl
Inschrijven uiterlijk 24 mei 2015
U kunt de bestelde bonnen voor het Brabants buffet (contant) betalen en afhalen bij
Dorpscentrum d’Ouw School
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Dinsdag 2 juni

Tussen 19.00 en 20.00 uur

Donderdag 4 juni

Tussen 19.00 en 20.00 uur

Inschrijfformulier Boergondisch Brabant 5 en 6 juni 2015
*Pub quiz

*Kinderactiviteiten
*Brabants Buffet
Inschrijven uiterlijk 24 mei 2015

*Volleyen

Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl
Naam
Adres
Telefoonnummer

06-

E-mail
Vrijwilligers
Datum

Hulp

X

Di. 2 juni

Hulp bij opbouw tent (v.a. 18.00 uur)

Vr. 5 juni

Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur

Za. 6 juni

Groepje begeleiden of bij activiteit

Za. 6 juni

Scheidsrechter volleyen

Za. 6 juni

Hulp bij buffet: vanaf 15.45 uur

Za. 6 juni

Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00
O vanaf 19.00

Zo. 7 juni

Opruimen (9.30 uur)

Pub quiz

(vrijdag 5 juni)

Naam

Naam Team
E-mail
1

= Contactpersoon

5

2

6

3

7

4

8

Kinderactiviteiten

(zaterdag 6 juni)

Naam kind 1

Groep

Naam kind 2

Groep

Naam kind 3

Groep

Naam kind 4

Groep

Brabants Buffet

(zaterdag 6 juni)

Aantal personen
Volley

(zaterdag 6 juni)

Naam team
E-mail
Competitie

O Volwassenen
O Tieners (vanaf middelbare school)

Namen
deelnemers

1

= Contactpersoon

4

2

5

3

6

Inleveren bij:
J
J
J

Adriënne van de Vorst
Mieke van Campen
Voor meer informatie zie

Stepke 1
Janus Hagelaarsstraat 19
www.boergondischoers.nl
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Bijenhal feestelijk geopend

Bijenhal aan de Berkt 37 feestelijk
geopend
De aanleg van het bijencentrum van de Veldhovense
bijenhoudersvereniging St Ambrosius aan de Berkt
37 vordert gestaag. Het eerste onderdeel dat af is,
is de bijenhal en dat is op feestelijke wijze gevierd
op zondagmiddag 19 april van 13.30 tot 16.30 uur.
Wethouder Nicole Ramaekers van de gemeente
Veldhoven verrichtte de openingshandeling van de
bijenhal. Behalve de lange overkapping waaronder
de bijenkasten staan (de bijenhal) omvat het
bijencentrum ook de aanleg van een
insectenvriendelijke tuin met daarin een ontvangsten educatieruimte, ‘het Raethuis’.
De tuin en het ‘Raethuis’ zijn nog lang niet af maar
toch wilde de vereniging tijdens de open middag
graag laten zien wat de plannen zijn, wat al
gerealiseerd is en wat er allemaal nog moet
gebeuren. Bezoekers konden een kijkje nemen in
het ‘Raethuis’ en de tuinplannen nader bekijken. Er
waren enkele leuke activiteiten voor kinderen en er
was honing te koop. Natuurlijk vertelden de
bijenhouders volop over hun bijen maar ook over
vlinders en hommels en hoe die geholpen kunnen
worden te overleven.

Met de aanleg van de tuin is
eigenlijk nog maar net
begonnen. Recentelijk zijn 10
hoogstam fruitbomen geplant
en 12 bomen waaronder lindes,
kastanjes en esdoorns. Echt
rondlopen in de tuin gaat nog
niet omdat er nog geen
verharde paden zijn. Maar
gelukkig, dankzij een bijdrage
uit het Coöperatiefonds van de
Rabobank EindhovenVeldhoven, kunnen de paden
hopelijk dit jaar nog aangelegd
worden. Ook aan de inrichting
en de buitenkant van het
‘Raethuis’ moet nog veel
gebeuren. Hiervoor en voor de
aanleg van de tuin kan de
vereniging nog veel hulp
gebruiken. Dankzij de grote
inzet van vrijwilligers is er veel
bereikt maar het blijft woekeren met beperkte
financiële middelen. Om daar wat aan te doen
startte zondag 19 april ook een sponsoractie. De
vereniging hoopt dat geïnteresseerden, particulieren
en bedrijven St. Ambrosius willen sponsoren en op
die manier ‘Vriend van de bijentuin’ willen worden.
Dat kan met relatief kleine bijdragen door
bijvoorbeeld een heester of een groep vaste planten
te sponsoren, maar natuurlijk zijn grotere bedragen
ook van harte welkom.
Voor meer informatie: W. van Erk
(wvanerk@onsbrabantnet.nl) , en
http://veldhoven.bijenhouders.nl/
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Goed jaar Vekemans Fonds

2014 goed jaar voor Vekemans Fonds
De inkomsten van het Vekemans Fonds in 2014
stonden evenals andere jaren op een hoog peil, nu
zelfs meer dan voorgaande jaren. Daardoor ging in
2014 in totaal € 127.000 naar (onderwijs)projecten
in Noord-India. In 2013 was dit € 95.000.
2014 was een goed jaar voor het Fonds. Het
banksaldo nam met € 30.000 toe. Dit komt onder
andere dat er meer kleding is ingezameld. Ook
droegen de diverse schenkingen van ASML
Foundation flink bij aan dit mooie resultaat. Verder
kreeg het Fonds gelden uit:
· de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking
(POS);
· de Wereldwinkel Veldhoven;
· schenkingen, donaties en giften van andere vaste
weldoeners en uit particuliere initiatieven.
· rente over het stichtingskapitaal.

Regio De Kempen
06 - 2184 8165

DE MOBIELE FIETSENMAKER
VOOR
FIETSACCU-SERVICE
TESTEN e/o REVISEREN

VOOR
FIETS-OMBOUW
NAAR ELEKTRISCH

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.

BERT VAN EETEN
06 - 2184 8165

bertvaneeten.fietsned@gmail.com

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
In totaal ging € 127.000 naar 22 projecten in India.
Deze projecten bestonden uit onder meer bijdragen
in studie en studiematerialen, zoals weef- en
naaimateriaal, audiovisuele hulpmiddelen, boeken,
lesmateriaal, computers (90 x), printers en
lesmeubilair. Verder werd bijgedragen in de aanleg
van een theeplantage om 66 families in Borbam een
betere toekomst te geven. Ook financierde het
Fonds daar de afbouw van een Tribal jongenshostel.
En uiteraard de 120 sponsorkinderen die via het
USCI-sponsorouderschap en het Fonds worden
ondersteund.
Voorgaande jaren werkte het Vekemans Fonds
regelmatig samen met landelijke instellingen zoals
Wilde Ganzen en Cordaid. Vaak verdubbelden deze
instellingen de inzet voor projecten van het fonds.
Helaas is dat in 2014 niet gebeurd, omdat een
vacature in het bestuur moeilijk is in te vullen.
Het Vekemans Fonds financiert al meer dan 30 jaar
opvang, opvoeding, studie en opleiding van
kansarme kinderen in India. Met name in de
deelstaat Jharkhand en omliggende deelstaten zijn
aandachtsgebieden van het fonds. Daar is de nood
hoog en wil het fonds bijdragen aan een betere
uitgangspositie voor kinderen, zodat ze leren voor
zichzelf te zorgen en zich bevrijden uit hun
slavenbestaan als kastelozen.
Zie voor meer projecten en informatie de website
van de Stichting Pastoor Vekemans Fonds:
www.pastoorvekemansfonds.nl.
19

Oerse Motortoertocht

Oerse Motortoertocht: “De Tivoli Tour”
Dit jaar organiseren wij alweer voor de
12e keer de Oerse Motortoertocht!
Deze gezellig toertocht is inmiddels een begrip in
Oerle en omstreken en staat open voor alle
motorrijders die op een of andere manier een
binding met Oerle hebben.
Dit keer heeft Rinus een mooie tocht richting
Groesbeek via het noorden van onze provincie bij
elkaar gepuzzeld.
Onderweg zal er voldoende gelegenheid zijn om
samen te pauzeren onder het genot van een hapje
en een drankje.
Dit jaar vertrekken we weer vanaf Gasterij
’t Dorpgenot te Zandoerle (’t Geitenboerke).
We verwachten iedereen dit jaar op zondag 14 juni
a.s. tussen 8.30u en 9.30u.
Jullie worden natuurlijk weer met koffie en een
lekker stukje MultiVlaai ontvangen.
Na afloop van de rit is er uiteraard de welbekende
foto van ‘man met motor’ (verzorgd door Bob &
Bob) en natuurlijk sluiten we ‘s avonds af met een
gezellige barbecue.
Meld je vast aan (zie het formulier op de volgende
pagina) en tot binnenkort bij onze 12e rit,
De Tivoli Tour!
O.M.T.T.
Bob van Soolingen sr. & jr.,
Egbert Daal,
Rinus Hazenberg,
Martijn van Balen

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

fractie@cda-veldhoven.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)
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Deelnameformulier Oerse Motortoertocht
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Pimp de kermis!

Omdat de kermis in Oerle de laatste jaren wat
terugloopt in belangstelling en kwaliteit heeft
het bestuur van DorpsVereniging Oerle een
gesprek gehad met de verantwoordelijke
ambtenaren van de gemeente Veldhoven. Dit
alles in een poging om de kermis
aantrekkelijker te maken. We kregen bij de
gemeente alle medewerking.
Een van de verzoeken van de horeca is om de
kermis al op vrijdag te laten beginnen t/m maandag.
Dat gaat helaas niet lukken omdat een aantal
kermisexploitanten er dan nog niet kan zijn.
Natuurlijk blijft dit onze aandacht houden, in Zeelst
en Veldhoven-dorp is het immers wel mogelijk.
De laatste keer was de draaimolen
wel een heel kleintje. De gemeente
heeft de exploitant hierop
aangesproken en dit jaar staat er
weer een betere en mooiere
draaimolen.
Voor de iets oudere jeugd
was er op onze kermis
weinig te beleven. Daarom
staat er dit jaar een rups.
Een prima aanvulling,
natuurlijk mogen ook
volwassenen er in om
jeugdherinneringen op te
halen!
Prima aanvulling: de rups.
De Body Shake bouwde de laatste jaren pas
zaterdagnacht en zondagochtend op. Dit is natuurlijk
veel te laat en zorgt bovendien voor geluidsoverlast.
Daarom heeft deze kermisexploitant dit jaar geen
plaats toegewezen gekregen.

Geen Body Shake attractie op de kermis dit jaar.
Het is nog niet gelukt om een viskraam op de kermis
te krijgen. Jammer, maar je moet daarvoor
natuurlijk wel een geïnteresseerde vinden. Bij de
gemeente zoeken ze verder, maar als iemand een
serieuze gegadigde weet, meld het dan bij de
DorpsVereniging.
Mevrouw Bierens van de gebakkraam heeft gemeld
dat ze best iets wil organiseren samen met de
horeca in Oerle. We hebben haar telefoonnummer
en de DorpsVereniging gaat hier samen met de
horeca werk van maken.
Als u nog ideeën hebt hoe we de kermis
aantrekkelijker kunnen maken, laat het ons dan
weten. We moeten ons natuurlijk wel realiseren dat
het voor de kermisexploitanten ook aantrekkelijk
moet zijn.
U kunt uw ideeën sturen naar
dorpsvereniging@oerle.info

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, jaargang 39,
nummer 7 augustus 2006

De Korrel 25 jaar

Een knallende fles champagne op de website van
tennisvereniging De Korrel maakte bezoekers ervan
duidelijk dat er iets te vieren viel. De Oerlese club
herdacht in het weekend van 10 juni haar
vijfentwintigjarig bestaan en opende haar
herbouwde tennispaviljoen.
De schrik sloeg voorzitter Wiel Berden vorig jaar
maart om het hart toen hij ’s morgens om 4 uur
door een Korrellid werd gebeld met de mededeling
dat het tennispaviljoen in brand stond. “Je snapt het
niet, je bent nog niet echt wakker. Een brand is
zoiets onwezenlijks. Ik ben er meteen heen gegaan
en de hele morgen erbij gebleven. Alles was
koolzwart geworden. Alleen de kleedlokalen en
toiletten zijn behouden gebleven. Onder de leden
heerste grote verslagenheid. Het clubgebouw was
door hen in eigen beheer gebouwd.” Inmiddels is het
grootste leed alweer geleden. Het kantinedeel en het
dak zijn helemaal vernieuwd. “De club heeft weer
een nieuw hart gekregen”, stelt hoofdredacteur van
het jubileumboek Ben Kumeling tevreden vast.
In 1980 bleek uit een enquête dat er in Oerle
belangstelling was om te gaan tennissen. Een
groepje onder leiding van Harrie van Veldhoven ging
aan de slag en een jaar later werd onder de naam
T.I.O. (Tennissen in Oerle) op twee particuliere
banen gestart.

Enkele jaren later kon men terecht op vier nieuwe
banen aan het Smidsvuurke in Oerle. In 1985 werd
het eerste clubgebouw van steen geopend. Tot aan
de fatale brand in 2005 zou het paviljoen nog enkele
keren worden uitgebreid.
Onder de ruim 900 leden zijn veel actieve
tennissers. Berden: “De banen zijn vrijwel altijd
bezet, zelfs in de winter.” De tennisvereniging
draagt de jeugd een warm hart toe. “De begeleiding
van de jeugd is heel intensief. Om deze groep voor
de vereniging te behouden moeten we ze iets extra
bieden. Ze moeten hun eigen sterktes tegenkomen
op de tennisbaan. Het beleid is er op gericht om een
vaste kern van jongeren actief bij de vereniging te
blijven betrekken. Zo zijn onze leden Loes
Meulenbroeks en Stijn Simons als clubtrainer
werkzaam. Op die manier zullen mogelijk meer
jeugdleden zich aangetrokken voelen om lid van de
vereniging te blijven.”
De door de Korrel in het leven geroepen
Veldhovense Tennis Kampioenschappen is voor de
voorzitter het hoogtepunt van het jaar. “Dit jaar
vond de negentiende editie daarvan plaats. Er wordt
altijd veel over nagepraat en geëvalueerd”, lacht hij.
Naast een receptie en feestavond vormde een
tennisclinic met Paul Haarhuis op zondag het
hoogtepunt van de jubileumviering.

Steun de

en word donateur!
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
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Uitslag kleur/knutselplaat van maart 2015;
“paashaas schildert eieren”
Mag ik even aan u voorstellen:
De winnaars: Djenne en Jurre Koolen
Leeftijd: Djenne 8 jaar & Jurre 6 jaar (maar bij
uitgave van de editie, inmiddels al 7!)
Ze wonen: De Wiek 17 (Hapert)
Papa en mama heten: Joep & Monique
Huisdieren/dieren: 1 hond, Hummer.
Sport: Djenne korfbal & Jurre voetbal
Wat wil je later worden: Djenne moet nog een
keuze zien te maken tussen kapster, dierenarts of
visagist. Jurre is daar nog totaal niet mee bezig.
Net zoals bij mijn vorig interview ga ik met de auto
naar de prijswinnaars. Het zijn broer en zus en
hebben de kleurplaat namelijk ingekleurd tijdens
een bezoek aan overgrootoma, die vroeger zelf in
Oerle woonde. Mevr. Renders, inmiddels 91 jaar,
woont nu in huize Sele. Maar blijft samen met nog
een aantal andere bewoners, die ook altijd in Oerle
hebben gewoond, graag op de hoogte van wat er
gebeurd in Oerle. De dames krijgen dus daarom nog
altijd een Koers van Oers in de bus en daardoor
hebben Djenne en Jurre deze keer zo geboft met het
winnen van de kleurplaat!
In welke groep zitten jullie?
Djenne zit in groep 5D en gaat naar basisschool “Het
Palet”. Aangezien ik niet een school in Hapert
verwacht waar ongeveer 600 kinderen op zitten, is
mijn verbazing dus groot bij het horen van dat
aantal. Maar daar is een goede uitleg voor. Er waren
namelijk eerst 2 scholen in Hapert, maar die zijn
gefuseerd tot een grote school.
Ze krijgt les van 2 juffen. Juf Marij en juf Judith.
Oh ja, en die worden weer ondersteund door
stagiaire Jannie.
Jurre zit in groep 3C en krijgt les van juf Ine en juf
Sanne. Ook die heeft ondersteuning van een
stagiaire, zij is er pas sinds kort en vandaar dat
Jurre haar naam nog niet kan onthouden.
Sporten?
Djenne zit al 2 jaar op korfbal. Bij korfbalvereniging
VVO Hapert. Daar speelt ze in het E3 team.
Ze heeft ook nog bij dansgroep ‘Quality’ gedanst,
maar daar is ze mee gestopt.
Jurre speelt fanatiek voetbal en dat doet hij bij VV
Hapert bij de E3-tjes. Dat is heel knap aangezien hij
pas 1,5 jaar op voetballen zit!

Dan moet je wel heel fanatiek en goed zijn als je als
in een team zit met kinderen die 1 tot 2 jaar ouder
zijn dan jezelf. Goed hoor Jurre!
Hobby?
Dat is eigenlijk wel voor allebei hun sport. Maar
daarnaast zijn ze ook lid van jeugdvereniging ‘Los
Hoes’ Ik heb het even ‘gegoogled’ en kwam het
volgende te weten: “Jong Nederland Hapert,
voorheen Stichting Los Hoes, is aangesloten bij het
landelijk overkoepelend orgaan Jong Nederland.
Hierbij zijn ongeveer 200 lokale jeugd- en
jongerenorganisaties aangesloten. Met in totaal
ongeveer 15.000 leden”. Het is niet zo dat ze
verplicht zijn om elke week te komen. Als ze
bijvoorbeeld een verjaardag hebben, dan gaan ze
daar naar toe. Maar als ze geen andere
verplichtingen hebben kun je Djenne, samen met
haar beste vriendin, bij Los Hoes op dinsdag van
half zeven tot acht uur ’s avonds vinden. Jurre gaat
er op woensdagavond naar toe. En wel van zes uur
tot half acht.
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Vrienden en vriendinnen
Die heeft Djenne genoeg! Bijna alle meiden in haar
klas zijn wel vriendinnen van haar. Om de lijst niet
te uitgebreid te laten worden, mag ze er van mij
4 opnoemen. Een lastige keus, maar ze kwam er
toch uit. De vier die het zijn geworden…
tromroffel….Jessie, Leontien, Vera en Nicky.
Haar beste vriendin van de vier is Jessie.
Wat Jurre betreft kan ik iets coulanter zijn aangezien
hij er niet meer dan 5 kan opnoemen. Ik ga ze dus
alle vijf vermelden. Dus nogmaals tromroffel…het
zijn Djustin, Luuk, Bram, Hidde en Siem.
Zijn beste vriend is Djustin.
Lievelingsspeelgoed
Al vrij snel was van Djenne het
antwoord; Barbie’s. Ze heeft er
gigantisch veel, wel 2 grote
bakken vol! Niet alleen gevuld
met de barbiepoppen uiteraard.
Nee, ook met een Barbie huis,
camper, auto, kleren etc. etc. Heel handig bij
verjaardagen, want het kopen van een cadeautje
wordt wel makkelijk gemaakt. Er komt elke keer wel
iets nieuws op de markt van Barbie. Dat is dus een
veel gegeven…en gevraagd…verjaardagscadeau!
Jurre is niet zo van de Barbie’s Hij houdt het bij
auto’s. Vooral van die op afstand bestuurbare
auto’s. Hij heeft een raceauto op schaal 1:10 waar
hij de banden van kan verwisselen! Jurre noemt
zoveel verschillenden op dat ik niet bij kan houden
met schrijven. Dus heb ik wederom op internet
gezocht en gevonden. De auto’s zijn het merk
Traxxas. Als je
dat intypt bij je
zoekmachine
kom je een site
tegen waarop je allerlei verschillende banden,
velgen etc. kunt vinden. Hun vader is ook besmet
met het Traxxas virus en kan dus samen met Jurre
zijn hart ophalen bij het autoracen. Hier nog een
kleine beschrijving van de auto: “Traxxas is een
Amerikaans merk radiografisch bestuurde auto's. De
modellen worden bestuurd met behulp van een
zender en rijden op een motor, regelaar en batterij.
Het is een bij liefhebbers een populair merk. Enkele
uitvoeringen zijn: Slash Rustler.”
Huisdieren.
Ik had hem al vernoemd, dat is hond Hummer.
Het is een kruising tussen een Dwergschnauzer en
een Maltezer. Het is nog een jonge hond want in juli
wordt hij –denk ik dan- 2 jaar. Kon het natuurlijk
niet na laten om op hun vraag of wij een hond
hebben, een aantal foto’s van onze nieuwe
viervoeter te showen.
Ze hebben ook nog 4 vissen gehad, maar die
hebben ze samen met het aquarium verkocht. Er zat
nog een heel verhaal over vorige vissen aan vast,
maar dat laat ik even achterwege aangezien ik vast
dingen door elkaar ga gooien.
TV?
Djenne kijkt niet zo heel veel tv. Hoewel ze
onverwachts wel een flink aantal tv series op kan
noemen. Zoals daar zijn de series ‘Chica Vampiro’,
‘Sam & Cat’, ‘The Thundermans’ en ‘Zoey 101’ op
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Nickelodeon.
Jurre kijkt liever op een kleiner
scherm…dat van een tablet. Daarop
zoekt hij naar filmpjes die over auto’s
of dj’s gaan. Het is dan ook niet gek
dat hij qua muziek graag naar dj’s en
house luistert. Dat legt overigens een
mooie link naar wat hij spaart. Hij
verzamelt namelijk geld om elke keer
weer nieuwe en een andere set
banden voor zijn Traxxas auto te kunnen kopen.
Djenne houdt het bij het sparen van kleine glitter
diamanten en schelpen. En ze is niet zo van house
muziek. Zij luistert liever naar muziek waarop je
lekker kunt dansen en zelf pasjes bij kunt verzinnen.
Voorheen was ze groot fan van Justin Bieber. Nu
niet meer zo, maar het nummer ‘Baby’ vindt ze nog
steeds te gek.
Wat eet je graag?
Daarin zitten ze op dezelfde lijn. Ze hebben namelijk
allebei heel graag frietjes met een frikadel speciaal.
Jurre vindt daarnaast een broodje shoarma met
knoflooksaus ook héél lekker!. Wat Jurre niet lekker
vindt ben ik vergeten te vragen, maar als Djenne
echt iets moet kiezen vindt ze spruiten vies. Behalve
als ze in een stamppot gaan, want dan proef je ze
minder en dan vindt ze het goed te eten.
Heb je al vaker iets gewonnen?
Djenne is in het verleden met dansgroep ‘Quality’
kampioen geworden en is daarna, op haar
hoogtepunt dus, gestopt bij de groep. En ze is een
keer kampioen met het korfbalteam geworden. Voor
Jurre is dit de eerste keer dat hij iets wint.
Als je iets kon veranderen of kon laten
gebeuren in de wereld
Hier krijg ik een paar antwoorden op die ik nog niet
heb gehad.
Djenne zou er voor zorgen dat kinderen minder naar
school moeten en dus vaker vakantie hadden. En als
dat niet gaat zou ze er voor zorgen dat kinderen
gewoon bij de Koning en Koningin op de koffie
konden komen. Zomaar, gezellig, zonder afspraak.
Ze zou ze zelf ook wel eens in het echt willen
ontmoeten in plaats van alleen maar zien op
televisie.
Jurre wil ervoor zorgen dat kinderen vaker naar de
tandarts moeten denk ik. Hij wil namelijk dat je als
kind meer kan snoepen en minder vaak hoeft te
poetsen. Ik hoop voor papa en mama dat hij niet
zelf dit plan ten uitvoering gaat brengen, want dan
gaat hij flink wat geld kosten bij de tandarts!
Typisch jij?
Deze keer is mama aan de beurt. Over Djenne:
vrolijk, lief en beweeglijk. En Jurre is ook een vrolijk
en lief manneke. Maar daarnaast druk en nog
beweeglijker omdat hij ADD heeft. Een soort van
ADHD. Maar wilt u hier het fijne van weten raad ik u
aan om te gaan googlen of zo.
Maar terug naar jullie, Djenne en Jurre, ik vond het
heel gezellig om met jullie te kletsen.
Heel veel plezier met jullie gewonnen prijs!
Geschreven door: Marlene Snelders-Linssen

Naam:_________________________________

TelefoonNr:_____________________

Adres:_________________________________

Leeftijd:________________________

Kleur/knutsel deze plaat mooi in en doe hem vóór 25 mei 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 mei 2015’ en druk de pagina af.
27

Juli

2015

3
5

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

7
10

Ophalen groene kliko + plastic
Harmonie: Examenconcert Dirigent Johan
Smeulders met harmonieorkest
Dementiecafé de Berkt: muziek bij dementie
Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

11 +12

TCO: tieners4tieners

13

13

VKS: excursie slakkentuin Reusel

15

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

17

DVO: Bestuursvergadering met leden in
d'Ouw School: 19.30u
Ophalen groene kliko + plastic

18

KVB: jaarlijkse wandeling

25
31

Ophalen oud papier
Ophalen groene kliko + plastic

18 t/m 21 BIO: Donateursactie
21
22

Zonnebloem/SNL bedevaart Meerveldhoven,
nadien koffiedrinken
Ophalen groene kliko + plastic

23

Ophalen oud papier

23 + 24

27

Gilde St. Jan: Trekkertrek omgeving
gildeterrein Wintelresedijk - Oerle
SJO: Pinksterfietstocht
Harmonie: Pinksterconcert in bossen
Zandoerle
VKS: afsluitingsavond met BBQ

29

24
25

Augustus
14
16

Ophalen groene kliko + plastic
Vakantieprogramma: Olympische Dag

18

Vakantieprogramma: Bobbejaanland

21
Vakantieprogramma: Wandelactiviteit
21 t/m 23 TCO: bivak
22

Ophalen oud papier

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

22+23
25 + 26

Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling
Vakantieprogramma: Bivak Oerle

30

TCO: verrassingsactiviteit

25, 26, 27 Vakantieprogramma: Bivak Valkenswaard

30

28
28

31

Chant Oers: concert met 3 koren in
muziekschool Art4U
BIO: gezelligheidstoernooi op
sportpark de Heikant
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
Chant’Oers: korenfestival in patronaat Mierlo

31

Open dag muziekschool Art4U van 12u-16u

1
2

Dementiecafé de Berkt: Notaris
VKS: 9.00u gymmen

5

TCO: Afsluiting

7
9

VKS: Volksdansen om 19.00u
KVB: Lange fietstocht

9
11

VKS: Openingsavond om 19.30u
Ophalen groene kliko + plastic

31
31

Juni
2

Vakantieprogramma: Afsluitfeest
Ophalen groene kliko + plastic

September

3

Harmonie: Collecte Prins Bernhard
Cultuurfonds / Anjeractie
VKS: fietsen

5

Ophalen groene kliko + plastic

13

Zonnebloem: Ziekendag

5 en 6

Boergondisch Oers

6+7

VKS: lopen voor Hoop

14
19

9

VKS: fietsen en eten bij Pius X college Bladel

12

Bosbender Kids in blokhut om 14.00u

14

26

Ophalen oud papier

16

Oerse Motor ToerTocht: ‘De Tivoli Tour’
v.a. 8.30u Gasterij ‘t Dorpsgenot
Korte fietstocht KVB: VKS

23
25

KVB: Ledenavond
Ophalen Chemisch Afval,
8.30u-10.00u Kerkplein Oerle
VKS: Kienen om 19.30u
Ophalen groene kliko + plastic

27

19

Ophalen groene kliko + plastic

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u

23

Zonnebloem: Tinteltuin

24

VKS: fietsen

24
26

Gilde St. Jan: St. Jansdag St. Janstrossen
9.00u H.Mis
Bosbender Kids (onder voorbehoud)

27

Ophalen oud papier

5

Koers van Oers: Boekenmarkt
in d’Ouw School
KBO: Filmavond

28

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.30-12.30u
KVB: tea-party

9
10

Ophalen groene kliko + plastic
Harmonie: Winterviolenactie

14

VKS: Moederdagviering om 19.30u

19
21

KVB: Avond over bijen
VKS: Kaarten en rummikubben 19.30u

23

Ophalen groene kliko + plastic

24

Ophalen oud papier

29

De volgende kopijdatum is

25 mei 2015

28

Oktober
1
3+4

Zonnebloem: 35-jarig jubileum

