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

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen (( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School. 
Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

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

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

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

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

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

Colofon 

Verschijningsdata 2016 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

10 24-10-2016  45 (09-11-2016) 

11 28-11-2016  51 (14-12-2016) 

Verschijningsdata 2017 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

1 02-01-2017  3 (18-01-2017) 

2 30-01-2017  7 (15-02-2017) 

3 27-02-2017  11 (15-03-2017) 

http://www.koersvanoers.nl
mailto:redactie@koersvanoers.nl
mailto:secretariaat@koersvanoers.nl
mailto:redactie@koersvanoers.nl
http://www.koersvanoers.nl/tarieven.htm
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Ben ik de oppas die U zoekt? 
 
Ik ben Sterre van Lieshout, ben bijna 14 jaar en zit 
in Havo 2. 
Ik woon op Stepke 8 in Oerle, waarschijnlijk bij u in 
de buurt! 
Ik vind het leuk om met kinderen een spelletje te 
doen, buiten te spelen en een boekje voor te lezen.  
Ook in de avond als uw kinderen in bed liggen kan ik 
oppassen. 
Zoekt u een lieve, zorgzame oppas, dan kunt u me 
bellen om een keer kennis te maken.  
Wie weet ben ik de oppas die u zoekt! 
  
Groetjes Sterre van Lieshout 040-2051266 

Gezocht 

Uitslag loterij Ponyclub de Hinnikers 
2016 
 
1. Weekend ponypark Slagharen 0970  
2. Pizzaretta: bak je eigen pizza 2657  
3. Black & Decker Schroefmachine 0523  
4. Steengrill voor 8 of 12 personen 0501 
5. Princess exclusieve 3 in 1 Wok 3400 
6. Weekend Trolleytas  2733  
7. Princess hand stofzuiger 4150 
8. Tristar ijscomachine  1345 
9. Gereedschapskoffer met inhoud 3397 
10. Poffertjespan van Captain Cook30 cm 0400 
11. Princess Sap Blender 0,8 Liter 3332 
12. Sporttas met Accessoires 2462 
13. Wijnglazen met inhoud 3503 
14. Koffiebekers met iets lekker  

voor bij de koffie  0971 
15. Een plant met tuingereedschap 3520 
16. Bakpakket voor koekjes 1803 
17. Wijnkoeler als picknickset 2324 
18. Badsetje met heerlijke geuren 1434 
19. Fotolijstjes  4222 
20. Spelletjespakket   1773 
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het 
juiste lot, worden afgehaald bij: 
Margaret Das tel. 040-2053037 

Uitslag loterij Ponyclub 

Op zaterdag 5 en zondag  
6 november 2016 
organiseert de stichting 
Koers van Oers een 
uitgebreide boekenmarkt. 
De markt wordt gehouden in 
dorpscentrum d'Ouw School 
aan de Oude Kerkstraat 18 
in Veldhoven (Oerle) en is 
gratis toegankelijk.  
 
Zaterdag:  
van 13.00 tot 17.00 uur 
Zondag: 
van 10.00 tot 13.00 uur 
 
De boeken worden goed 
gerubriceerd uitgestald en zijn 
bovendien op alfabetische 
volgorde gerangschikt. Er zijn 
ook LP's, DVD's en CD's te 
koop. Het zijn voornamelijk 
tweedehands boeken die nog in 
zéér goede staat zijn. Zo zijn er 
romans, thrillers, detectives, literatuur, reisboeken, 
naslagwerken, kunstboeken, kinderboeken, 
stripboeken en nog veel meer. 
Er zal ook een gezellige kinderhoek ingericht worden 
voor de kinderen. 
 
De stichting Koers van Oers is verantwoordelijk voor 
de maandelijkse uitgave van het dorpsblad de Koers 
van Oers en de website www.oerle.info. De 
opbrengst van de boekenmarkt komt volledig ten 
goede aan het dorpsblad en de website. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
secretariaat@koersvanoers.nl of  
bel Miranda van Vlerken: ( 040 - 205 32 38. 

Boekenmarkt Oerle 

http://www.oerle.info
mailto:secretariaat@koersvanoers.nl
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Dankzij de verkoop van vele enveloppen en alle 
loten hebben we weer een mooie kermis gedraaid. 
Hiermee kunnen we wederom onze steun aan zieken 
en gehandicapten in Oerle financieren. Onze dank 
aan u, die onze loten kocht en de enveloppenstand 
bezocht.  

 
De uitslag van de loterij:  
 1e Prijs  Rijwiel   3835 
 2e Prijs  Air Fryer   3627  
 3e Prijs  Gereedschapswagen  5792  
 4e Prijs  Dinerbon Oers gezellig  2825 
 5e Prijs  Slangenhaspel  5458  
 6e Prijs  Koffer   3476  
 7e Prijs  Lamineerset   2920  
 8e Prijs  Staafmixer   5098 
 9e Prijs  Draadloze gong met weerstation 4686  
10e Prijs  Schroevendraaierset  4142 
11e Prijs  Opblaasbare boot   4744 
12e Prijs  Kerstboom   4040 
13e Prijs  Set voorraadbakken  2864 
14e Prijs  levensmiddelenpakketten ter plaatse 
 verloot  
 
Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het 
juiste lot, worden afgehaald bij:  
Toos Senders, Oude Kerkstraat 57, te Oerle.  
Telefoon: 040–2052239  

Kermisloterij SNL Oerle 

Op zaterdag 13 augustus zijn in Nijnsel de 
Brabantse Kampioenschappen voor pony 
ruiters verreden. Meerdere ruiters van 
ponyclub de Hinnikers uit Oerle waren hiervoor 
geselecteerd.  
 
Twee ruiters hiervan zijn daarbij in de prijzen 
gevallen, Mandy vd Velden met Whoopy wist zelfs 
de titel Brabants Kampioen ter veroveren in de 
klasse C-M en Danique vd Heijden met Alexandro 
DJ was 3e in de klasse DE-L1 en kreeg een mooie 
bronzen medaille uitgereikt.  
Beide combinaties zijn hierdoor ook afgevaardigd 
geweest naar de Nederlandse Kampioenschappen op 
27 augustus in Ermelo maar zijn daar niet meer voor 
de prijzen in aanmerking gekomen. Uiteraard een 
hele knappe prestatie en beide dames zijn weer een 
mooie ervaring rijker! 

Ruiters in de prijzen 

http://www.oersgezellig.nl
mailto:info@oersgezellig.nl
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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

Parochianen, die zijn overleden van november 
2015 – 2016  
† Ed Flenterie  84 jr. 
† Dinie Bosch – van Boxem 85 jr. 
† Hans Wilgers  69 jr. 
† Dat Binnendijk – van der Biezen 88 jr. 
† Netje Rijkers – van der Velden 87 jr. 
† Mien Adriaans – van Dooren 73 jr. 
† Frans Boelens  90 jr. 
† Diny van der Sangen – Peters 84 jr. 
† Pauline Nieuwenhuijs – Knippels 74 jr. 
† Anna Renders – Hendriks 88 jr. 
† Mia Gepkens – Castelijns 86 jr. 
† Diny Geurts – Kerkhofs 79 jr. 
 
 
Moeder Teresa heiligverklaard 
Op zondag 4 september mocht pater Malaka 
aanwezig zijn bij de heiligverklaring van Moeder 
Teresa en tijdens de viering op het St. Pietersplein 
en de communie mee uitreiken aan de vele 
bezoekers. Ook veel Indiase landgenoten, priesters 
en zusters uit India waren bij deze viering aanwezig. 
De zon liet zich van haar allerbeste kant zien en 
scheen urenlang meer dan uitbundig op de vele 
hoofden. Op de ZDF was de zaligverklaring te 
volgen, maar in de mensenmassa was hij moeilijk 
tot niet te onderscheiden. Gelukkig stuurde hij na 
afloop een foto door opdat wij konden zien dat hij 
toch wel erg dichtbij de paus moet hebben gezeten. 
Voor hem waarschijnlijk zijn hoogtepunt in 2016. 
 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 15 oktober 19.00 uur:  
 Eucharistieviering met Pater Malaka 
 (Broekwegkoor) 
Zondag 16 oktober 11.00 uur:  
 Eucharistieviering met Pater Malaka 
 
Zaterdag 22 oktober 19.00 uur: 
 Eucharistieviering met Pater Malaka 
Zondag   23 oktober 11.00 uur: 
  Eucharistieviering met Pater Malaka 
 
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur: 
 Eucharistieviering met Pater Malaka 
Zondag   30 oktober 11.00 uur: 
 Eucharistieviering met Pater Malaka  
 (Maria Middelares) 
 
Dinsdag 1 november 09.00 uur: Allerheiligen 
 Eucharistieviering met pater Malaka? 
Dinsdag 1 november 19.00 uur: Allerheiligen 
 Eucharistieviering met pater Malaka? 
 (Messengers of Joy) 
 
Allerzielen in St. Jan de Doperkerk:  
Speciale herdenking van parochianen die 
vanuit deze kerk hun uitvaart hadden 
Woensdag 2 november 19.00 uur: 
 Avondwakegroep 
 
Zaterdag 5 november 19.00 uur:  
 Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn 
 (Broekwegkoor) 
Zondag  6 november 11.00 uur: 
 Eucharistieviering met Pater Malaka (Con Brio) 
 
Zaterdag 12 november 19.00 uur:  
 Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn 
Zondag   13 november 11.00 uur:  
 Eucharistieviering met Pater Malaka 
 
Zaterdag 19 november 19.00 uur:  
 Eucharistieviering met Pater Malaka 
Zondag   20 november 11.00 uur: 
 Eucharistieviering met Pater Malaka en  
 pastor J. van Doorn 
 Feest van Christus Koning + Verwelkoming van 
 H. Willibrordus-, St.-Maarten- en  
 H. Caeciliaparochianen  
 

De parochie 
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Afscheid pastor Rudo Franken 
Veel parochianen uit alle kerkwijken waren zondag 
11 september in de Christus Koningkerk om afscheid 
te nemen van pastor Rudo Franken en zijn 
pastoraal-assistente Carla Windau. Pastoor René 
Wilmink dankte aan het einde van de viering pastor 
Rudo Franken voor zijn inzet in de parochie, vooral 
op pastoraal gebied, en Carla Windau voor haar 
steun en inzet. Hij wenste beiden Gods zegen toe 
voor hun nieuwe taken. Naast bloemen voor Carla 
Windau was er als cadeau voor beiden een beeldje 
van Onze-Lieve-Vrouw ter Eik, een nieuw afgietsel 
van het oorspronkelijke genadebeeld, als 
herinnering aan onze parochie. Velen bleven na 
afloop in de tuin van de pastorie nog geruime tijd 
bijeen onder een heerlijk warme zon. Er waren ook 
een heel aantal Oerse gezichten te bespeuren. 
 
Slotvieringen overige kerken  
Ook de andere kerken zijn druk bezig met de 
voorbereidingen voor hun slotvieringen. 
Voor de H. Willibrorduskerk is dat op zondag 30 
oktober, de St.-Maartenkerk op zondag 6 november 
en in de H. Caeciliakerk op zondag 13 november.  
Op zondag 20 november, op het feest van Christus 
Koning, worden de parochianen van deze drie 
kerken verwelkomd in de Christus Koningkerk. Die 
viering zal tevens de afronding zijn van het Jaar van 
Barmhartigheid. De zondag erna, op eerste zondag 
van de Advent, beleven we de start van het nieuwe 
kerkelijk jaar en van onze geloofsgemeenschap. 
 
Alexa 

De jaarlijkse afscheidsbarbecue is weer geweest en 
dat betekent dat er weer een seizoen van het TCO is 
afgelopen. Voor mij was dit het laatste jaar dat ik 
mee mocht doen aan de leuke activiteiten die het 
tiener comité ieder jaar weer vol enthousiasme 
organiseert.  
 
Ik kan ze wel allemaal hier in vermelden maar dan 
wordt het artikel wel erg lang, maar denk dan 
bijvoorbeeld aan: een dagje pretpark, de 
spooktocht, een dag naar de voltage, tieners-voor-
tieners, bivak, aan het eind van het seizoen een 
gezellige bbq en natuurlijk niet te vergeten de 
Braderie.  
 
Iedere activiteit had weer iets bijzonders of unieks 
wat deze juist zo leuk maakte. Dus ik kan ook niet 
echt een favoriet benoemen. Ik heb in de vier jaar 
dat ik mee heb gedaan aan het tienercomité heel 
veel plezier beleefd aan de leuke activiteiten. Dus 
een grote pluim voor de organisatie die er bij iedere 
activiteit weer voor zorgde dat het een leuke dag/
avond/middag werd. Tienercomité bedankt voor de 
leuke jaren en hopelijk 
hebben nog veel 
kinderen in Oerle nog 
lang plezier van het 
TCO.  
 
Groetjes  
Daniëlle Schippers. 

Stichting

TCO Afsluiting  

Afgelopen jaar was weer een super leuk TCO-jaar! 
Tieners, ouders, vrijwilligers en sponsors; bedankt 
voor jullie bijdrage! 
Op naar het volgende 
seizoen! 

Bedankt! 

Stichting

Parochieberichten: 
 

Gedoopt: 
Bradley van den Biggelaar 
 
 

Overleden: 
† Harrie Dirks, 77 jaar 
† Diny Geurts – Kerkhofs, 79 jaar 

 

Pastoraal team: 
René Wilmink (waarnemend pastoor)  
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
( 040 – 205 13 50 
Wim Jenniskens, Lange Kruisweg 7, 5503 RA  
( 040 – 253 26 15 
 

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

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

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

Website: http://www.christuskoning.nl 

mailto:secretariaat@christuskoning.nl
http://www.christuskoning.nl
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Verjaardagsverrassing. 
 
Wanneer je dit leest is september echt voorbij en de 
herfst dus definitief een feit geworden.  
Ik denk er aan dat er jaren geweest zijn dat ik heel 
erg blij was wanneer de septembermaand voorbij 
was, maar dit jaar was dat anders. 
 
Maanden van 
te voren al 
keek ik uit 
naar de maand 
september, 
want dat zou 
de maand 
worden dat 
mijn derde 
kleinzoon het 
levenslicht zou 
zien.  
En ja hoor … 
precies op de 
dag dat ik 75 
jaar oud word, krijg ik een groots cadeau!  
In de vroege ochtenduren wordt mijn kleinzoon Giel 
geboren.  
Je begrijpt: mijn dag kan niet meer stuk! 
 
Nog diezelfde dag rijd ik naar de woonplaats van zijn 
papa en mama om mijn verjaarscadeaukind te gaan 
bekijken.  
En wat is het een schatje. Het mooiste kind van de 
hele wereld, dat begrijp je natuurlijk.  
Ik geniet wanneer ik hem in de armen mag houden 
en heb eigenlijk geen zin om hem, wanneer hij 
slaapt, aan de kraamverzorgster te geven die de tijd 
rijp vindt om hem in zijn bedje te liggen.  
Het liefst nam ik dit prachtige cadeau met me mee 
naar huis. Maar ja, de kleine kan nu zeker zijn 
ouders nog niet missen, dus zal ik moeten wachten 
tot hij groter is en dan misschien ooit nog wel eens 
bij mij komt logeren. 
  
Intussen staat het vast dat vanaf nu september 
weer een maand is om naar uit te kijken en zeker te 
vieren.  
Kleinzoon en ik zijn immers door deze dag in 
september voor altijd aan elkaar verbonden. 
En of mijn verjaardag nu in de toekomst nog gevierd 
gaat worden, is niet meer van belang.  
18 september zal vanaf nu de dag zijn dat Giel en ik 
elkaar zeker zullen gaan zien. En daar verheug ik 
me op. 
 
Thea. 

Overpeinzingen 
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Iedere 55 Plusser zou zich aan moeten 
sluiten bij de KBO 
 
Doordat de gemeente de noodzakelijke 
zorgvragen van de ouderen steeds meer 
afwijst, dienen wij als senioren vanaf 50 jaar 
een vuist te maken om het recht op nodige 
zorg af te dwingen bij de overheid. Dat kan 
alleen als we ons allemaal verenigen en dat 
kan het beste bij de Katholieke Bond van 
Ouderen, de KBO, die al vanaf de oprichting nu 
60 jaar geleden zich als doel gesteld heeft de 
belangen voor ouderen te behartigen. 
 
Door de nieuwe zorgwet dienen wij als ouderen 
steeds langer thuis te blijven te wonen. De overheid 
moet dit wel mogelijk maken door het bekostigen 
van de aanschaf van de nodige voorzieningen.  
Te denken valt dan aan een traplift of materialen 
voor veilig gebruik van sanitaire ruimtes in huis of 
artikelen om deel te nemen aan maatschappelijke 
activiteiten (bijvoorbeeld een rollator of 
scootmobiel). Maar ook moet de overheid het 
mogelijk maken om aanpassingen aan de woning te 
doen zodat de thuiszorg haar cliënten op een goede 
en veilige manier kan verzorgen. 
 
Momenteel hebben we als KBO-Oerle (lid van Kring 
KBO Veldhoven) de beschikking over 2 vrijwillige 
clientondersteuners, die U als lid van de KBO kunt 
inroepen als ondersteuner bij Uw aanvraag van hulp 
en hulpmiddelen bij de gemeente. 
 
Als dus alle ouderen van Oerle zich aansluiten bij de 
KBO, is het zeker mogelijk voor iedere oudere de 
zorg in de toekomst te garanderen. Misschien voelt 

Lid worden van KBO 

Belangenverenig ing van senioren 
Afdeling- Oerle 

U zich als 55-Plusser nog te jong om lid te worden, 
maar voor de kleine contributie die we vragen bent 
U wel verzekerd van belangenbehartiging en staat U 
bij diverse hulpvragen er niet alleen voor. Deze 
contributie kunt u met gemak terugverdienen door 
de collectiviteitskortingen die leden van de KBO 
krijgen bij diverse Veldhovense ondernemers. 
 
De tijd dat de KBO een oubollige organisatie was 
waar men alleen kon kaarten en kienen, is een 
gepasseerd station. Natuurlijk is die mogelijkheid er 
nog steeds maar de hedendaagse KBO staat 
inmiddels ook midden in de hedendaagse 
maatschappij. Met opdracht om U nu en later uit het 
isolement te houden, U een handreiking te geven 
met hedendaagse activiteiten en 
scholingsmogelijkheden op het gebied van talen en 
computer gebruik, lezingen over veiligheid in huis en 
valpreventie, en nog veel meer hedendaagse 
activiteiten om U veilig en gezond ouder te laten 
worden.  
 
Natuurlijk vindt U zich (nog) niet oud en het (nog) 
niet nodig, maar U zelf alvast aanmelden als lid bij 
onze KBO-Oerle kan geen kwaad. Samen staan we 
sterker in onze belangenbehartiging voor U als 
oudere, en wie weet kunt U ons morgen al nodig 
hebben. 
 
Misschien heeft U wel goede ideeën om de KBO nog 
meer bij-de-tijds kunnen laten worden en bent U 
misschien wel de man of vrouw met de ambitie om 
lid te worden van het bestuur van onze KBO? 
Binnenkort moeten we weer afscheid gaan nemen 
van enkele bestuursleden die jarenlang een bijdrage 
hebben geleverd aan ons KBO bestuur en zoeken we 
dus met spoed nieuwe bestuursleden. Daarom 
roepen we jullie op, jonge senioren van Oerle,  
55-Plussers om ons KBO bestuur weer aan te vullen. 
We zijn continue op zoek naar nieuwe leiders, 
Mannen en Vrouwen, Doeners en Denkers, die zich 
vrijwillig ten dienste willen stellen voor hun 
leeftijdgenoten en alle ouderen van Oerle. Maar 
vooral roepen we alle 55-Plussers van Oerle op om 
solidair te zijn met alle huidige bijna 260 leden en 
zich aan te sluiten bij onze KBO, de belangen 
behartiger van U als toekomstige zorgvrager. 
 
Jan van den Oetelaar 
Voorzitter KBO-Oerle 
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

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 

Nieuwe bewoners? 
Meld het even bij DorpsVereniging 
Oerle! 
 
De woningmarkt is weer volop in beweging. In 
Oerle wordt er veel verhuisd en komen er veel 
nieuwe bewoners bij.  
 
Om deze mensen welkom te heten heeft 
DorpsVereniging Oerle een Welkomstmap 
samengesteld met wat algemene informatie over 
Oerle. Waar de nieuwe wijken gebouwd worden is 
het duidelijk als de bewoners er zijn ingetrokken. 
Maar in de reeds bestaande woningen midden in het 
dorp is dat voor ons niet zo makkelijk om bij te 
houden.  
Daarom willen wij u vragen om te melden als u 
nieuwe (over)buren heeft. Dan kunnen wij even 
langs gaan om de Welkomstmap af te geven. 
‘Samen staan we sterk!’ 

Straattheater en open podium tijdens 
Oers Kermis  
 
Het derde weekend van september stond als 
vanouds weer in het teken van Oers Kermis. 
Mede dankzij het mooie weer is er door jong en 
oud dit jaar uitbundig kermis gevierd. Na het 
geweldige optreden van Dédé Danceballet 
vorig jaar, is ook dit jaar gekozen voor een 
groots openingsfeest. Dankzij sponsoring van 
Das Koerier konden de danseresjes gebruik 
maken van een mooi groot podium. Dit jaar 
kon men ook genieten van Ratatouille Theater 
en diverse optredens. Binnenkort zal een 
evaluatie plaatsvinden waar gemeente, 
DorpsVereniging Oerle, Oerse horeca en de 
kermisexploitanten aan zullen deelnemen. 
 
Andere opzet 
DorpsVereniging Oerle is al jaren met de gemeente 
en de exploitanten aan het onderhandelen om deze 
gezellige familiekermis voor het dorp Oerle te 
behouden. Wij zien echter wel in dat we het niet van 
de kermisattracties moeten hebben en zijn daarom 
bezig met allerlei kleinschalige activiteiten rondom 
de kermis te bedenken. DorpsVereniging Oerle heeft 
talloze ideeën geopperd om meer mensen naar de 
kermis te trekken. Helaas werden deze door onder 
andere de exploitanten, keer op keer afgewezen.  
Wellicht dat zij volgend jaar wel inzien dat het in 
Oers vooral gaat om de gezelligheid RONDOM de 
kermis. Het is een moment waarop jong en oud 
elkaar ontmoeten en samen een biertje drinken 
terwijl de kinderen zo nu en dan eens in een 
kermisattractie stappen.  
 

Werkgroep kermis 
DorpsVereniging Oerle heeft een werkgroep 
gevormd de steeds verder wegkwijnende kermis 
nieuw leven in te blazen. Het doel is om tijdens en 
rondom de kermis voor jong en oud iets te 
organiseren, zodat de bezoekers in Oerle weer het 
echte kermisgevoel kunnen beleven.  
Volgend jaar hoopt de werkgroep nog meer 
omlijstende activiteiten te kunnen toevoegen. Alle 
ideeën zijn dus welkom. Zo wordt Oers Kermis weer 
een evenement waar jong en oud elkaar ontmoeten 
en de gezelligheid van het dorpse karakter mogen 
ervaren.  
 
Interesse? 
Heb je interesse om deel te nemen aan de 
werkgroep kermis? Meld je dan aan bij 
dorpsvereniging@oerle.info of 
vanvlerken@onsbrabantnet.nl 

Rondom Oers Kermis  

Nieuwe bewoners? 

http://www.gbveldhoven.nl
mailto:dorpsvereniging@oerle.info
mailto:vanvlerken@onsbrabantnet.nl


9 

 

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

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

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 

A
U

TO
B

E
D

R
IJ

FD
IN

G
E

N
.N

L 

Ook dealer van: 

Brommobielen 

Italiaanse 
autospecialist 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Voorbereidingen KERST MEEMEKOAR 
weer in volle gang! 
 
Zaterdag 17 december zal blokhut d’n Bosbender 
het podium zijn voor KERST MEEMEKOAR 2016. Een 
ontmoetingsmoment vóór de Kerstdagen voor 
iedereen die ons dorp een warm hart toedraagt.  
 
De werkgroep is op dit moment hard bezig om het 
programma in te vullen, uiteraard weer samen met 
de Oerse verenigingen. Inmiddels is al wel duidelijk 
dat het startschot weer gegeven zal worden op de 
Oerse Hoop waar tijdens de opening ook muziek en 
koffie en thee aanwezig zullen zijn. 
 
Daarna volgt een korte, doch ludiek opgeluisterde 
wandeling (tipje van de sluier: er zijn dan swingende 
nootjes in het bos …) naar d’n Bosbender. Daar 
aangekomen staan er - naar wij hopen - héél veel 
zoete baksels klaar om gekeurd, bewonderd en 
geproefd te worden! We nodigen jong en oud uit om 
deel te nemen aan de 1e Oerse Christmas Bake-off 
die een junioren- en seniorencategorie zal kennen. 
Lees in de bijgaande aankondiging wat je moet doen 
om kans te maken op de eerste titel ‘Oerse 
kerstbakker van het jaar’! 
 
Uiteraard is er ook dit jaar voor jong en oud wat te 
beleven bij d’n Bosbender en gaat het vooral weer 
een moment worden van Oerlenaren, voor 
Oerlenaren!  
 
Namens DorpsVereniging Oerle, 
René van der Mierden 
Wil Jacobs 
Dirk Goossens 
Milja de Jong – Du Puy 
(milja.du.puy@onsbrabantnet.nl) 
 
Reserveer 17 december alvast in jouw agenda! 

Op 15 september vond onder grote belangstelling de 
presentatie van de DorpsVisie plaats in het 
kerkgebouw. Onder de aanwezigen waren vele 
nieuwkomers en ook de Veldhovense politiek was 
goed vertegenwoordigd. De avond werd aan elkaar 
gepraat door Tiny Renders. Zijn scherpe 
vraagstelling gaf 
de aanwezigen stof 
tot nadenken. 
 
De volgende 
onderwerpen 
werden besproken: 
burgerparticipatie, 
zorg in het dorp, 
herbestemming 
kerkgebouw, het verenigingsleven en vrijwilligers, 
d'Ouw School en de wandelpaden en recreatievisie. 
De kern van de boodschap was dat Oerle graag het 
dorpse karakter wil behouden, maar door de 
explosieve groei vraagt dat vooral inzet van de 

Oerlenaren zelf.  
 
Het wordt een 
uitdaging om een 
nieuwe generatie 
vrijwilligers te 
laten aansluiten 
bij de bestaande 
kern van actieve 
vrijwilligers, die 
broodnodig zijn 

om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden. 
Er wordt om actief burgerschap gevraagd. 
De DorpsVisie is samen met de Koers van Oers huis-
aan-huis bezorgd bij alle Oerse huishoudens. 
Binnenkort verschijn de DorpsVisie ook digitaal op 
oerle.info. 

Presentatie DorpsVisie Kerst Meemekoar 

mailto:(milja.du.puy@onsbrabantnet.nl)
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dietistveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dietistveldhoven.nl 

jan1.joosten@kpnplanet.nl

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 www.dehoeve.nu 
 040 - 205 22 66 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen,etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl. 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans ! 
U moet de volledige oplossing insturen 
 
De oplossing van Crypto 33 was:  
1. BlauwE Kei 
2. VrijwilliGer 
3. De Greef 
4. OErsmakelijk 
5. MunteNbeurs 
6. Haar Stijl 
7. SmidsvUurke 
8. SpruIt 
9. OverpeinZingen 
10. VliEt 
11. AvoNdvliegen 
 
Familienaam: Eggenhuizen 

Crypto Oers, puzzel 34 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Corné Kelders, Bets Hospel, Kees Hulshorst, 
Henriëtte Segers, Mieke van Campen, Janus van 
Lieshout, Maria de Kort, Annie Eliëns,  
Annie Stemerdink 

 
1 Levensgenieters uit een schitterende plaats in 
 De Kempen vormen een creatieve stichting 
 (12,4)  
2 Eisland woont anders vlakbij de basisschool (7) 
3 Aan deze vroegere EU Peen wonen bewoners 
 van Severinus (9) 
4 Kunstwerk Wuivend Gras wat in de volksmond 
 weer Trots wordt genoemd (5) 
5 Heeft de trekking hiervan nieuwe levenskracht 
 gegeven tussen 17 en 20 september? (12) 
6 Gaan klei en deze vrouw samen tegels zetten? 
 (7) 
7 Een akkerjasje verzorgt het onderwijs in Oers 
 (8) 
8 Ninotouw is anders een huiseenheid voor een 
 statushouder (8)  
9 Broodbeleg vliegt met de braderie over Oers (3) 
10 Deze Raket is anders weg bij de Berthastraat 
 (5) 
11 Motorclub met plaatselijke circulatie van koude 
 luchtstromen (2,5,7)   
 
Succes 

1                                  

2                         

3                           

4                       

5                              

6                         

7                          

8                          

9                     

10                       

11                                

mailto:info@dietistveldhoven.nl
http://www.dietistveldhoven.nl
http://www.dehoeve.nu
mailto:redactie@koersvanoers.nl


12 

“Gefascineerd door het licht, de 
geluiden en de rondgaande bal” 
 
Elke drie minuten klinkt er een luid 
trompetgeschal vanuit de kelder onder de 
nieuwe woning van Bart Volman (31). Het is de 
lokroep van zijn Indiana Jones flipperkast. Als 
jongetje van acht jaar zag hij in zijn 
toenmalige woonplaats Doesburg voor het 
eerst een flipperkast. “Geld om er op te spelen 
had ik toen niet. Wel raakte ik helemaal 
gefascineerd door de geluiden, het licht en de 
rondgaande bal die je kunt besturen.” 
Door Ad Adriaans 

Bart is manager IT-infrastructuur bij een logistieke 
dienstverlener. Zijn vriendin Lindy is werkzaam als 
pedagogisch medewerker bij Korein. Bart en Lindy 
wonen sinds een paar maanden in Schippershof. De 
woningen zijn allemaal onderkelderd. Deze extra 
‘verdieping’ is vaak in gebruik als opslagplaats of 
kinderspeelkamer. Maar er komt ook een dj te 
wonen die er een muziekstudio in maakt. De kelder 
van Bart en Lindy wordt een echte mancave, een 
ruimte waar de man zijn hobby of favoriete 
bezigheid kan beoefenen.  
 
Indiana Jones 
Zodra de jonge Bart ergens een flipperkast zag, 
moest hij er op spelen. In 2011 kocht hij via 
Marktplaats zijn eerste speelautomaat. “Ik zocht er 
een die niet zo snel ging vervelen. In Tilburg stond 
een Indiana Joneskast te koop. Ik ging kijken en zag 
maar liefst vier flipperkasten in de huiskamer staan. 
De Indiana Jones was in niet al te beste staat, maar 
hij kostte niet de hoofdprijs. Ik heb er een potje op 
gespeeld, en heb hem gekocht. In ons vorige huis 
kreeg ik hem met veel moeite op de zolder. 

Wekenlang flipperde ik ieder vrij uurtje. Op een 
gegeven moment ging ik me storen aan het uiterlijk, 
de kast was vies. Dus ging ik hem demonteren. Voor 
ik het wist lag de kast in honderden delen verspreid 
over de zolder. Omdat ik toch graag wilde flipperen 
ging ik op zoek naar een tweede kast.” Op het 
toppunt had hij zeven kasten op zolder staan. 
Gaandeweg bouwde Bart door het demonteren en 
monteren van de automaten veel kennis op. “Ik had 
geen kennis van elektronica. Maar inmiddels kan ik 
bijna alle problemen zelf oplossen.”  
 
Paradijs 
Al enkele jaren is hij lid van de Nederlandse Flipper 
Vereniging. De club heeft zo’n 1300 leden, 
waaronder een aantal Belgen. Ook bij clubleden kan 
Bart terecht met vragen en problemen. Jaarlijks 
houdt de club een aantal toernooien die vaak bij 
iemand thuis plaatsvinden. Meestal nemen daar zo’n 
12 tot 24 spelers aan deel. In april vond in 
Veenendaal de Dutch Pinball Masters plaats. Bart 
was daar een van de 144 deelnemers die uit 16 
verschillende landen kwamen. In het clubhuis in 
Veenendaal staan zo’n 120 kasten. “Dat is een 
paradijs voor mij.” Sinds een jaar coördineert Bart 
het onderhoud aan deze kasten. “Elke twee 
maanden hou ik een klusdag in Veenendaal waar we 
alle storingen oplossen. Als er tijd over is, maken we 
de kasten schoon en vervangen zo nodig de ballen.” 
 
Mancave 
Sinds enkele weken is de kelder voorzien van 
vloerbedekking en staan er vijf flipperkasten en een 
Arcadekast in de mancave. Nu het weer kan speelt 
hij vrijwel dagelijks. Daarnaast is Bart in zijn garage 
bezig met de restauratie van een tweede Indiana 
Joneskast. Zijn streven is om uiteindelijk twaalf 
kasten, een pooltafel en een bar in zijn mancave te 
hebben. En steenstrips tegen de wanden om het 
idee van een grot te krijgen. Bart haalt de meeste 
voldoening uit het spelen op zijn kasten. “Het is voor 
mij ontspanning en training. Natuurlijk probeer ik 
mijn highscore te verbeteren. Mijn doel is om beter 
te worden in flipperen in het algemeen. Hoe hoger 
het niveau van de speler, hoe kleiner de 
geluksfactor is. Strategie is belangrijk. Je moet een 
diepe kennis hebben van de regels van de kast. Er 
zijn automaten waarop ik al honderden keren 
gespeeld heb waarvan ik nog niet alle regels ken.”  
 

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

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Toernooien 
De flipperaar neemt zoveel hij kan deel aan 
toernooien. Daarnaast is er jaarlijks de Dutch Pinball 
Masters en Dutch Pinball Open. Momenteel 
bivakkeert hij in Nederland op plaats 33 van de 500 
spelers. “In Nederland kun je gemiddeld één keer 
per maand deelnemen aan een toernooi. Mijn plan is 
om bij mij thuis komend jaar ook een toernooi te 
houden. Er is animo genoeg voor.” Internationaal 
vindt hij zijn naam terug op plaats 2187 van de 
rankinglist van de International Flipper Pinball 
Association. Bart: “Punten hiervoor scoor je op 
toernooien. Volgend jaar wil ik een keer naar 
Amerika om er deel te nemen aan een toernooi. Ik 
heb nog nooit een toernooi gewonnen. Dat wordt de 
uitdaging voor de komende periode.” Een andere 
uitdaging is om het airbrushen onder de knie te 
krijgen. “Het speelveld van de kast kun je 
airbrushen. Dat wil ik ook nog een keer gaan doen.”  
 
Ware passie 
En wat vindt Lindy van de bijzondere hobby van 
Bart? "Toen ik Bart voor het eerst over flipperkasten 
hoorde vond ik het maar een rare hobby. Nu heel 
wat flipperkasten verder zie ik dat het niet alleen 
een hobby is maar een ware passie! Zelf speel ik 
soms een potje mee en ga ik wel eens mee naar het 
flippermuseum. Ik ben volgens Bart best wel goed! 
De kelder van ons nieuwe huis is natuurlijk heel 
geschikt voor een heuse flippercave en dat vind ik 
supergaaf voor hem!" 

http://www.tecaplus.nl
mailto:info@tecaplus.nl
http://www.CDA-Veldhoven.nl
mailto:fractie@cda-veldhoven.nl
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Het is misschien een beetje wrange vergelijking, 
maar ik zag laatst de reclameslogan van een 
garagebedrijf die zei: “Auto’s met meer toekomst 
dan verleden”. We praten open en eerlijk over “het 
leven” en helaas lijkt het hier andersom dan bij de 
autoslogan. 
Maar net als in het prachtige boek (en film) 
“Intouchable” sparen we elkaar niet en zeggen rake 
dingen. Dat deden we vroeger ook. 
 
Op weg naar Bladel stond er een jong meisje op 
Toterfout (waarom heet dit eigenlijk geen 
Totergoed, het is zo’n mooie pittoreske omgeving?), 
iets aan haar fiets te prutsen. Het leek of de 
schooltas er dreigde af te vallen of zo. Ik negeerde 
het en fietste haar voorbij. 
500 meter verder klonk uit het niets naast mij een 
meisjesstem die vroeg of ik ook van de zon aan het 
genieten was. Ik herkende haar als het zojuist 
stilstaande schoolmeisje. Ik vond het wel frappant 
dat zo’n jong meisje me aansprak in plaats van me 
gewoon te passeren zoals ik haar zoëven gedaan 
had. We kenden elkaar niet. Wat moest ze van zo’n 
ouwe vent (…)? 
Maar ze passeerde mij niet en bleef met me 
meerijden. Er ontstond een gesprek over allerlei 
interessante zaken zoals school natuurlijk. 
Ze kwam uit Hooge Mierde (ik dacht dat ze wel 
ergens op Halfmijl zou wonen). 
 
Op de vraag of het voor zo’n jong 13- of 14-jarig 
meisje toch wel erg ver was vanaf het Sondervick-
college naar Hooge Mierde lachte ze me bijna dubbel 
uit. 
“Nee” zei ze, “ik zei toch net dat ik op de TU in 
Eindhoven zit en dat kan niet als je nog maar 13- of 
14 bent. Ik ben dus 20 (!) jaar en sport veel. Mijn 
wekker gaat om 05.00 uur en dan ga ik hardlopen, 
douchen en dan fiets ik naar de TU in Eindhoven.” 
Ik kon mijn ogen en oren niet geloven. Ze oogde 
echt als 13- of 14 jaar en zat op een kinderfiets, 
maar ze sloeg opvallend wijze taal uit, zelfs voor een 
20-jarige. Ze kon niet alleen goed leren 
(Werktuigbouwkunde), maar was ook nog eens zeer 
vriendelijk en sociaal intelligent. En dat vind ik een 
niet te onderschatten menselijke eigenschap. 
Er ontstond een lange en interessante conversatie 
van 5 kilometer tussen 2 wildvreemden. Tot 
verderop in Hoogeloon, waar onze wegen scheidden, 
want ik ging linksaf naar Bladel, naar mijn vriend in 

Dag van 
bilaterale 
ontmoetingen  
 
Op de fiets ging ik zoals wekelijks naar Bladel, naar 
een goede vriend die bezoek erg waardeert. 
Hij heeft een ernstige aanvaring met Parkinson 
gehad en plukt daar de wrange vruchten van. 
Moeilijk ter been en geïsoleerd is hij altijd weer blij 
dat je even komt buurten. Voorlopig blijf ik dat nog 
wel doen, want gelukkig is de gemiddelde 
levensverwachting van Parkinsonpatiënten niet 
anders dan van mensen die van een gezond leven 
genieten. 
Het negatieve lot lijkt zich altijd te richten op één 
doel, want een aantal jaren geleden verloor mijn 
goede vriend ook al zijn vrouw. 
Hij isoleert zichzelf wel een beetje in het 
verzorgingstehuis want de meeste medebewoners 
zijn al ver over de tachtig terwijl hij zelf nog maar 
halverwege de 60 is. Regelmatig valt er aan tafel 
zo’n 90+-er in slaap en dan wordt het gesprek 
inderdaad erg éénzijdig zo vertelt hij, en dat kan ik 
me wel voorstellen. 
Hij zoekt dan weer zijn kamer op en kijkt wat naar 
de TV (veel voetbal natuurlijk). 
We praten veel over voetbal, zijn passie en dat was 
ook eens mijn hobby (wezenlijk verschil). 
Behalve zijn familie komt er bijna niemand op 
bezoek die niets met voetbal heeft. Dus is er altijd 
conversatie. De vraag dringt zich inmiddels bij mij 
op: volgt hij nou het voetbal of achtervolgt het 
voetbal hem? 
En we hebben het natuurlijk over vroeger in ons 
dorp waar we elkaar opzochten en gingen stappen. 
Prachtige herinneringen komen dan weer naar 
boven, zoals de Zündapp- en Kreidlertijden die we 
beiden in onze pubertijd deelden. 

Column Wil Verbaant  
Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 
www.dineecafedekempen.nl -  
info@dineecafedekempen.nl 

 

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

Heeft u 
ons eigen 
likeurtje al 
geproefd? 

info@nipperke.nl 
www.nipperke.nl 

http://www.dineecafedekempen.nl
mailto:info@dineecafedekempen.nl
http://www.zwaanborkel.nl
mailto:info@zwaanborkel.nl
mailto:info@nipperke.nl
http://www.nipperke.nl
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M A K E L A A R D I J
De Reijenburg 42 • 5501 LD  Veldhoven

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

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

Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

het verzorgingstehuis en zij naar huis in Hooge 
Mierde. Volgens Brabantse conventies wenste ik 
haar houdoe; “houdoe” kwam op z’n Hooge Mierds 
terug. 
Dit soort onverwachte ontmoetingen maken het 
bestaan mooi en interessant, zelfs in mindere en 
uitzichtloze tijden. Het meisje heeft nog alle kansen 
in haar toekomst, anders dan mijn vriend in het 
verzorgingstehuis. Want zoals onze ex-denker (want 
overleden) des Vaderlands René Gude eens zei: 
“Problemen hebben een begin en een eind, maar 
kansen zijn grenzeloos”. 
 
“C’est la fucking vie”. 
 
Het is een bijzondere dag 
voor mij geweest met 
bilaterale menselijke 
ontmoetingen en daar 
word ik gewoon erg 
gelukkig van. 
 
 
Groeten, 
 
Wil 

Collectanten gezocht! 

Maak je sterk tegen MS 
Collectanten gezocht! 
 
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal 
MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder 
jaar gaan er weer duizenden collectanten met een 
collectebus langs de deur om geld in te zamelen 
voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de 
ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog 
niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het 
kunnen genezen. 
 
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten 
voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen 
subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties 
en giften. Door de collecte kunnen we ons werk 
blijven doen en investeren in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen. 
 
Wil jij je ook sterk maken tegen MS? 
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, 
zijn we op zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 
2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren 
en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan 
de slag als collecte-coördinator. 
 
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer 
informatie en meld je snel aan. Samen maken we 
ons sterk tegen MS! 

http://www.henrikox.nl
http://www.henrikox.nl
http://www.mscollecte.nl
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Wij zitten in de brugklas van het Sondervick College. 
Het is nogal anders als vorig jaar. Je moet er vroeg 
uit en dan met je (zware) boekentas naar school. 
Daar heb je allemaal verschillende leraren en 
lokalen. Je krijgt een paar nieuwe vakken dat zijn: 
Frans, techniek, biologie en mentorlessen. Wij 
vinden tekenen en techniek de leukste vakken. Je 
hebt een grote en een kleine pauze, wij gaan dan 
meestal naar de aula. Daar is het KEI gezellig. We 
eten daar wat, en dan gaan we weer naar de 
volgende les. Op het einde van de dag fiets je dan 
weer naar huis. Daar moet je huiswerk maken en je 
hebt minder tijd om af te spreken. 
 
Van: Marri en Carina de Kort 

Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, Jaargang 36, december 2003, 
nummer 11. 
 
Van basisbaby naar brugwup 
 
Enkele verhaaltjes van ‘oud’-leerlingen/
schoolverlaters van de basisschool St. Jan Baptist 
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Voorstelling “Onderweg” 

Theatergroep TOTTUMET viert met voorstelling 
"ONDERWEG" haar vijfjarig bestaan. De groep 
bestaande uit 18 personen vindt overbrengen van 
het plezier in zingen bijna net zo belangrijk als het 
zingen zelf en wil dat graag samen voor u doen 
tijdens deze voorstelling.  
Eigentijdse liedjes, zowel Hollands als Engelstalig 
worden dmv een verhaallijn aan elkaar geregen. 
 
Uw bent welkom op zaterdag 22 oktober om 20.00u 
of zondag 23 oktober om 14.00u in de Rosdoek te 
Wintelre. 
 
Kaartjes via Facebook: Tottumet Wintelre, 
via email: tottumetwintelre@gmail.com, 
 
In de Rosdoek, Kerkstraat 10 te Wintelre 
of vooraf aan de voorstelling op 22-23 oktober.  

Filmavond BIO E-jeugd 

Filmavond E-jeugd 

Omdat het andere jaren ook altijd een groot succes 
was, hebben wij besloten om dit jaar weer een 
filmavond te organiseren voor de E!! 
Op zateravond 24 september was het zover, de 
meiden kwamen om 18.30 uur naar BIO. Waar de 
beamer al klaar stond. Iedereen had een zitzak of 
kussen meegenomen dus toen iedereen een perfect 
plekje had gevonden, hebben we de film aangezet.  
De film die we hebben gekeken was Sammy 2!! 

Een erg leuke film. En de meiden genoten volop van 
de film. 
Tussendoor een pauze waar iedereen wat te drinken 
kreeg en chips. Daarna vlug weer verder met de 
film. 
Meiden bedankt voor de super gezellige avond!! 
 
JC BIO 

mailto:tottumetwintelre@gmail.com
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Verslag TCO bivak 

21 en 22 september zijn we met TCO (Tiener Comité 
Oerle) op bivak geweest. We werden al vroeg 
verwacht op het kerkplein, waar we verzamelden om 
naar België te vertrekken, waar precies weet ik niet. 
Toen we aankwamen werd er eerst uitgelegd wat er 
van ons verwacht werd en er volgde wat belangrijke 
informatie. Toen gingen we onze tent opzetten. 

Nadat we daarmee klaar waren ging elk leerjaar een 
andere activiteit doen: graffiti spuiten, (neppe) 
tattoos laten 

zetten en 
nagels lakken, en een cursus kickboksen. Daarna 
gingen we naar de Maas, waar een klein strandje 
was. We hebben daar even gezwommen, en toen 
gingen we weer naar de overnachtingsplaats. Daar 
hebben we friet met frikadellen gegeten. Toen 
mochten we iets voor onszelf doen, tafeltennissen of 
zoiets. We deden het 1-minuut spel. Je kreeg hierbij 
een opdracht en je had 1 minuut om hem uit te 
voeren of hij duurde ongeveer 1 minuut. Hier was 
ons team gedeeld 2de geworden. Het begon donker 
te worden: tijd voor het nachtspel dus! We deden 
het ‘schijnspel’. Het spel is dat je een kaartje krijgt, 

StichtingStichtingStichtingStichting

en die moet je brengen naar iemand die in het bos 
staat. Maar er zijn ook mensen in het bos die je 
kunnen ‘afschijnen’. Als ze hun zaklamp op je 
schijnen moet je je kaartje inleveren. Nadat we dat 
gedaan hadden, gingen we weer tafeltennissen, of 
sommigen iets anders. Sommigen bleven de hele 
nacht op, dus als ik zou zeggen dat het tijd was om 
te slapen heb ik het fout ;). 
 
De volgende dag gingen we eerst natuurlijk 
ontbijten. Nadat we daarmee klaar waren gingen we 
expeditie Robinson doen. Je had activiteiten zoals 
een kampvuur maken met een tampon en een 
vuursteen, een ‘indianenbrug’ oversteken en 
allemaal rare dingen proeven. Daarna zijn we weer 
naar hetzelfde strand gegaan, en hebben we 
gebarbecued bij onze overnachtingsplaats. We 
deden weer het 1-minuut spel, met andere 
opdrachten natuurlijk en nu was ons team 1ste! We 
kregen een prijsje en toen was het tijd voor het 
nachtspel. We deden hetzelfde nachtspel als de 
nacht daarvoor. Toen was het tijd om te slapen. De 
volgende ochtend ontbeten we, en daarna ruimden 
we onze tent en spullen op. Toen gingen we weer 
naar huis.  
Dit was ook de laatste activiteit, op de 
afsluitingsavond na. Ik wil alle begeleiders en 
organisatoren bedanken voor hun inzet! En tot 
volgend jaar. 
 
Siegert de Jong 
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Stoptober voor bedrijven 
Naast ondersteuning voor individuele deelnemers, 
heeft Stoptober, net als vorig jaar, een speciaal 
aanbod voor bedrijven en organisaties die stoppen 
met roken bij hun medewerkers onder de aandacht 
willen brengen. Bedrijven kunnen op 
bedrijven.stoptober.nl promotiematerialen bestellen 
en aanvullende trainingen aanvragen. 
 
Initiatiefnemers 
Stoptober is een initiatief van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF 
Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds, 
het Trimbos-instituut, GGD GHOR Nederland en de 
Alliantie Nederland Rookvrij. Stoptober begon in 
Engeland. Ook daar is de campagne al jaren een 
succes. 

Stoptober: samen 28 dagen niet roken 
 
Op 1 oktober is Stoptober los gebarsten: in 
heel Nederland zullen rokers én niet-rokers 
elkaar helpen om gedurende 28 dagen te 
stoppen met roken. Dankzij de positieve 
aanpak, de gratis Stoptober-app en de steun 
van stoppers onderling, hebben de afgelopen 
twee jaar 120.000 mensen meegedaan aan 
Stoptober. Wil jij ook stoppen? Schrijf je dan in 
op www.stoptober.nl!  
 
Samen stoppen, samen sterk 
Stoppen met roken doe je niet alleen, maar met 
elkaar: dat is het geheim van Stoptober. Er is altijd 
iemand bereid om te helpen. De steun van 
Stoptober bestaat onder meer uit de gratis 
Stoptober-app die elke dag berichten stuurt en tips 
en advies geeft. Daarnaast delen deelnemers lief en 
leed met elkaar op de Facebookpagina StoptoberNL. 
Ook bekende Nederlanders als Gijs Staverman en 
Gordon steunen de actie. En Wendy van Dijk gaat 
dit jaar zelf de uitdaging aan: “Graag wil ik andere 
rokers ondersteunen tijdens Stoptober zodat ze een 
rookvrij en dus gezonder leven kunnen leiden”. 

 
Regionale steun 
In onze regio steekt Wim Daniëls de deelnemers een 
hart onder de riem. Via social media moedigt hij 
deelnemers aan om de 28 dagen vol te houden. 
Want wie eenmaal door die lastige eerste fase heen 
is, heeft daarna vijf keer meer kans om blijvend te 
stoppen! Daarnaast komt de Stoptober Camper ook 
naar onze regio: op 20 september staat hij bij het 
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. En op 27 september 
is de camper te vinden bij Het Elkerliek ziekenhuis in 
Helmond.  
 

Stoptober 

http://www.stoptober.nl
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De Week van Vrijwilliger en 
Mantelzorger 
 
Van 4 t/m 10 november is in Veldhoven De 
week van de Vrijwilliger en Mantelzorger 2016.  
 
Gratis workshops  
Voor elke Veldhovenaar die vrijwilliger en/of 
mantelzorger is én actief is in de gemeente 
Veldhoven is er de week van de Vrijwilliger en 
Mantelzorger. Tijdens deze week worden diverse 
workshops gratis aangeboden. Dit om de 
belangeloze inzet van de Veldhovense vrijwilligers 
en mantelzorgers te waarderen. 
Geef dit door aan de vrijwilligers! 
 
Aanmelden van workshops:  
Ga naar www.veldhovenvoorelkaar.nl en klik op 
week van Vrijwilliger en Mantelzorger. Inschrijven 
kan t/m vrijdag 28 oktober. Let op: vol = vol!  
 
Deze waarderingsweek wordt aangeboden door 
Gemeente Veldhoven, SWOVE, De Parasol, Cordaad 
Welzijn, Bibliotheek Veldhoven, Mee, MMC, RSZK, 
SeniorWeb Veldhoven, Bureau Sociaal Raadslieden 
en de Nieuwe Band. 
 
Theatershow ‘Dat schiet lekker op zo!‘ in  
Week van de Veiligheid 
Elk jaar vindt traditiegetrouw in week 41 de 
nationale Week van de Veiligheid plaats.  
Het doel van de week is om het thema veiligheid 
extra onder de aandacht te brengen en iedereen 
bewust te maken van zijn/haar eigen rol en 
verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid.  
 

Op woensdagavond 12 oktober 2016 organiseert de 
gemeente in Veldhoven samen met Cordaad Welzijn 
een bijzondere avond voor vertegenwoordigers van 
sportclubs. Bijzonder, want tijdens deze avond 
wordt 'gratis' een voorstelling aangeboden, over het 
versterken van je sportclub en het verbeteren van 
de prestaties. We zouden het zeer op prijs stellen 
om ook vertegenwoordigers van jouw sportclub die 
avond te ontmoeten!  
De uitvoeringen zijn alleen toegankelijk voor de 
ouders c.q. vrijwilligers van (sport)verenigingen uit 
Veldhoven. Bij het aanmelden  
http://www.datschietlekkeropzo.nl moet je je rol bij 
de club aangeven. 
 
Tijden 
Inloop vanaf 19.30 uur, voorstelling zelf van 20.00 
tot ongeveer 21.15 uur (zonder pauze). Na afloop is 
er gelegenheid om na te praten. 
 
Locatie 
Sporthal Kempen Campus, gebouw C.  
Knegselseweg 30 Veldhoven. 
 
Boekje 
Na afloop kun je voor slechts €10 een boekje kopen, 
met de tips uit de voorstelling. 
 
Videofeuilleton 
Na de voorstelling krijg je iedere week een video in 
je mail. Het verhaal loopt als het ware door!  

Uitnodiging CORDAAD 

http://www.veldhovenvoorelkaar.nl
http://www.datschietlekkeropzo.nl
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Zet die 80ha vol met zonnepanelen! 
80ha zonnepanelen, netto voor 2/3de gevuld, bij 
gangbare rendementen en bij het in Nederland 
gangbare kengetal voor de omzetting van kWp in 
kWh, zou jaarlijks ongeveer 270TJ opleveren. Ten 
opzichte van het beetje, dat we nu hebben, is dat 
een plus van 18%.  
Dat is nog niet genoeg om Nederland in te halen, 
maar in elk geval een goed begin. 
Misschien kan in het overblijvende 1/3 deel een 
zekere natuurwaarde ontwikkeld worden, al dan niet 
gevuld met schapen. 
 
Geld 
Deze tijd is ideaal voor investeringen. 

− de rente is nagenoeg nul 
− de provincie zit met smart te wachten op 

eenieder die met goede plannen komt om de 
provinciale potten te helpen ledigen 

− de provincie meent goede kans te maken op 
Europese ondersteuning, die overigens de grote 
steden in het SGE-gebied wellicht ook zelf al 
binnen zouden kunnen halen. Meneer Juncker 
heeft honderden miljarden klaar liggen! 

− de SDE+ - regeling van het Rijk heeft 8 miljard 
per jaar in de aanbieding 

− en misschien hebben de deelnemende gemeentes 
zelf ook nog wel een paar cent. 

 
Aan de slag! 
Milieudefensie vindt: aan de slag!  
Plaatsen die panelen!  
Brainport, ontwikkel een duurzame energiebeleid! 
 
Namens Milieudefensie Eindhoven 
Bernard Gerard, secretaris 
Hulstbosakker 21 
5625VR Eindhoven 
040-2454879 
eindhoven@milieudefensie.nl 
www.bjmgerard.nl 

Gooi die 80 hectare afgedankt 
bedrijfsterrein vol met zonnepanelen! 
 
80ha bedrijventerrein wordt afgedankt 
Het heeft even geduurd, maar eindelijk breekt dan 
het besef door dat de negen gemeenten in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in het verleden de 
noodzaak van nieuwe bedrijventerreinen veel te 
hoog ingeschat hebben. Het bestuurlijke 
samenwerkingsverband heeft 550 hectare in de 
aanbieding, waarvan 278 ha regulier in aanbieding 
blijft, 192 ha in de ijskast gezet wordt, en dus 80 ha 
binnenkort afgedankt wordt. Daarvoor moet een 
toekomst bedacht worden. 
 
SGE-gebied presteert slecht op duurzame 
energie-gebied 
De negen gemeenten in het SGE-gebied Eindhoven, 
Helmond, Waalre, Nuenen, Best, Geldrop-Mierlo, 
Oirschot, Son en Breugel en Veldhoven presteren 
met zijn allen slecht op het gebied van de 
opwekking van duurzame energie.  
De Klimaatmonitor (https://
klimaatmonitor.databank.nl/) geeft op basis van 
CBS-cijfers aan dat de negen gemeenten samen 
43142 TJ energie gebruiken, waarvan 1492 TJ 
duurzaam. Dat betekent dat de negen gemeenten 
samen in 2014 slechts 3,45% van hun duurzame 
energie opwekten. Dat is erg weinig. Nederland als 
geheel wekte in 2014 5,6% duurzaam op en de 
provincie Noord-Brabant 7,0%. 
Het is zelfs blamerend weinig als dit percentage 
wordt afgezet tegen de ronkende taal, waarin de 
kosmische betekenis van ‘ons’ Brainport voor de 
techniek en voor de nationale economie bezongen 
wordt. De Brabantse zonnepanelentechniek wordt 
overal toegepast, behalve in eigen huis. 
Alleen Nuenen en Oirschot overschrijden het 
nationale gemiddelde, en alleen Nuenen houdt de 
eer van de regio hoog door ook over het Brabantse 
gemiddelde heen te gaan. Nuenen als hoop in bange 
tijden… 

Zonnepanelen in regio? 

mailto:eindhoven@milieudefensie.nl
http://www.bjmgerard.nl
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• Als dat niet Guus Meeuw-is. 
• Als hij zingt, is het Nat King Cole. 
• Als ik met haar kus, krijgt Michelle Pfeiffer. 
• Als ik nou eens een doel voor Henk Timmer. 
• Als jij bij Brad Pitt, denk ik dat ik eerst even naar 

Tom Cruise en vervolgens naar Johnny Heitin-ga. 
• Als jij met Piet gaat Dammen, ga ik met Ruben 

Schaken. 
• Attentie, Will Smith naar de kassa komen? 
• Ben schoot nog terug, maar miste Josh Hart-nett. 
• Benzine ruikt lekker, maar ik Vin Diesel stinken. 
• Bruce Willis wet. 
• Gaan we met Harrison’s Ford of met Danny z’n 

Vito? 
• Gister was hij nog druk, maar vandaag is Ben 

Stiller. 
• Gisteren heeft Carmen Electra bij ons aangelegd. 
• Goedemiddag, Matt Damon. Is Yes-R? 
• Hallo, ik ben 12 jaar en doe Madon-na. 
• Heb je al gehoord, dat Youp van ’t Hek is 

gevallen? 
• Heb je nog behoefte aan een 2e Hans Klok? 
• Heb je weleens gezien hoe hard Viola Holt? 
• Heb jij Karin Bloemen gegeven. 
• Heeft Peter Jan Rens in elkaar geslagen? 
• Heeft Tom Hank’s fiets gestolen? 
• Het nieuwe lied van Marco Borsato kon alleen Frank 

Boeijen. 
• Hey Bassie, daar komt Adri-aan. 
• Hij zegt dat hij veel van voetbal weet, maar hij kent 

Wayne Roo-ney. 
• Hoeveel verdient Cor netto? 
• Ids vraagt: Is er nog Post-ma? 
• Ik denk dat ik de mail van Richard Kraji-check. 
• Ik denk dat ik straks even langs Danko Lazo-vic. 
• Ik denk dat ik vanavond al mijn geld op Alanis Mori-

sette. 
• Ik denk dat ik voor Alicia Keys, en Rebecca Loos. 
• Ik denk dat Johnny Cash betaalt. 
• Ik ga ff een SMS naar Boudewijn Zenden. 
• Ik ga morgen met Cameron Diaz kijken. 
• Ik heb scherpe dartpijlen, maar Co Stompe. 
• Ik hoor je grap George, maar ik snap de Cloo-ney. 
• Ik hoor, maar zie Gwen Stefa-nie. 
• Ik houd niet van shoppen, behalve als ik met Ricky 

van Wolfs-winkel. 
• Ik krijg geen eten omdat de Cock-pit. 
• Ik snap het niet, maar Max-well. 
• Ik zag laatst iemand die op Justin Timber-lake. 
• Is dat Rick. Nee, dat is Rick Nie-man! 
• Is het nog Ferr-Ari? 
• Kenny Rogers, of wachten we nog ff? 

Einde van de dag  
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 
Wat heeft u tenslotte te verliezen? 
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,  

maar een op resultaat gerichte aanpak! 

Mijn behandelingen worden veelal  
vergoed door uw zorgverzekeraar. 

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

 

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 Hoi allemaal, 

 
Wij zijn Kayleigh van Dooren en Eva van 
Deursen en we voetballen op hoog niveau bij 
het CTO Eindhoven Talentteam. Ook zijn we de 
afgelopen jaren actief geweest bij het 
Nederlands elftal onder 15, onder 16 en onder 
17.  
 
We zijn vanuit school enthousiast begonnen met het 
opstarten van ons eigen kledingmerk, genaamd 
TWODAE. In het begin waren we druk bezig met het 
ontwerpen van ons logo, de site en het realiseren 
van onze eerste producten. De laatste tijd zijn we 
bezig geweest met het uitbreiden van ons 
assortiment. We kunnen met trots zeggen dat 
inmiddels ook onze wintercollectie online staat!  
 
Lijkt het je leuk om ook een toffe sweater of T-shirt 
te kopen? Stuur even een mailtje naar 
info@twodae.com of bestel via onze site 
www.twodae.com.  

TWODAE 

http://www.w-cair2.nl)
mailto:karin.wijnhoven@w-cair.nl
http://www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
mailto:info@schildersbedrijfrobertsegers.nl
mailto:info@twodae.com
http://www.twodae.com
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Schoolzwemmen 
 
De hele school vindt het jammer dat het 
schoolzwemmen is afgeschaft. Daarom wilde ik 
graag uitzoeken waar het aan ligt. 
 
In het begin dacht ik dat het geld daarvoor ergens 
anders in besteed werd. Om meer te weten te 
komen heb ik om een interview bij Maria gevraagd. 
Dit was gelukkig snel mogelijk. Al op de volgende 
dag in de middag had Maria tijd voor mij. Tijdens 
het gesprek vertelde Maria dat er gewoon geen geld 
meer komt van de gemeente voor schoolzwemmen.  
 
Om te kijken of andere gemeentes er wel geld voor 
hebben heb ik Sanne Niemark, directrice van een 
basisschool in Eersel gevraagd hoe het daar zit.  
Maar ze zei dat het in haar school en ook in de 
omgeving al langer afgeschaft is. Daarom wil ik een 
interview regelen met de gemeente Veldhoven en 
vragen waarom het schoolzwemmen nu al 
afgeschaft is, omdat het zwembad tot 2018 open 
blijft. Helaas was het tot nu toe niet mogelijk het 
interview te regelen.  
 
Dus moeten jullie nog even geduld hebben tot de 
volgende Koers.  
 
Marieke Mohns 

Schoolzwemmen (door Marieke) 

BIO 
 
Volgende keer in de koers voor kids kunt u een 
verslag lezen over de 24-uurs activiteit van BIO op  
8 en 9 oktober. Hierin zal ik vertellen hoeveel 
doelpunten gemaakt zijn, doet u vast een gokje! 
Ook kan ik u dan vertellen wat de opbrengsten zijn 
van de sponsoractie en zal ik de bijzonderste 
diensten van de diensten veiling vertellen. 
Voor alle meisjes die het leuk vinden om met een 
bal te spelen, sportief zijn en van gezelligheid 
houden is BIO de allerleukste Vereniging van 
Oerle !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Groetjes Janne van Lieshout 

BIO (door Janne) 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Megan van Dooren, Quinten Geels, Nova de Hoog, 
Willem Kemp, Janne van Lieshout, Marieke Mohns, 
Bjorn Snelders en Timo Snijders. 
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Vliegen boven Oerle! 
 
Mijn eerste interview 
Onze overbuurman vliegt vaak. Hij heet Jeroen van 
Duivenbode. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. 
Silje en Tim. Ik mocht een tijdje terug wat vragen 
stellen aan Jeroen. Dat had ik gevraagd. Het was 
mijn eerste interview. Grote verrassing was dat ik 
mee mocht naar de vliegbasis om zelf te vliegen. 
Het was heel leuk. Ik mocht zelf landen. Dat ging 
goed. 
 
Jeroen vliegt al 18 jaar. Hij is piloot en geeft ook les. 
Wanneer je 15 bent mag je met theorie beginnen. 
Met 16 jaar mag je alleen in een vliegtuig vliegen. 
Op je 17e kun je je brevet (diploma) al hebben. 
Jeroen heeft zelf een heel mooi vliegtuig. Hij vliegt 
bij Eindhovense Aero Club Motorvliegen. 

 
Ik vond het heel 
mooi boven Oerle. 
We hebben veel 
gezien. Vooral ook 
mooie groene 
grasvelden. Ook bij 
de toren van ASML 
waar papa werkt 
hebben we 
gevlogen. 
 

Wisten jullie dit? Dat je met je voeten stuurt 
wanneer je nog een stukje met het vliegtuig rijdt. 
Dat is even wennen.  
 

Vliegen boven Oerle (door Nova) 

Wil je zien hoe het interview is gegaan? Ik heb een 
kort filmpje gemaakt. Dit kun je bekijken via mijn 
eigen kanaal met de naam Nova Days op YouTube 
(kies voor 'kanaal' en zoek op: Nova Days Oerle 
interview). 
 
Doei doei! 
Nova de Hoog  
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

Verkeersveiligheid voor de fiets 
 
Veel kinderen gaan op de fiets naar school. Het 
is erg belangrijk dat je goed oplet in het 
verkeer want anders gebeuren er ongelukken. 
Om meer over verkeersveiligheid te komen 
weten ging ik naar het gemeentehuis. Daar heb 
ik gesproken met Paul Konings, hij is 
verkeerskundige.  
 
De gemeente Veldhoven vindt het heel belangrijk 
dat fietsers veilig zijn in het verkeer. Daarom 
worden overal aparte fietspaden en fietsstroken 
aangelegd. De fietspaden zijn meestal in rood asfalt, 
zo vallen ze goed op en het asfalt fietst heel fijn. Het 
is ook veiliger geworden voor fietsers, omdat 
brommers sinds enkele jaren op de weg moeten 
rijden.  
 
Veel scholen in Veldhoven hebben het Brabants 

verkeersveiligheid label. De 
school krijgt dan geld van de 
gemeente voor 
verkeerslessen. Ook onze 
school doet hieraan mee. 
 
Om kinderen te leren veilig te 
fietsen worden er projecten 
gedaan, zoals ‘reflectiedag’. 
Op die dag krijgt iedereen 

hesjes aan, zodat ze beter zichtbaar zijn voor het 
verkeer.  
 
Wat kun je zelf doen om zichtbaar te zijn in het 
verkeer, vooral in het donker: 
− je licht aan doen voor en achter 
− reflecterende strepen in je voor- en achterbanden 
− je kunt ook reflecterende kleren aan doen zoals 

hesjes of lichte kleding  
 
Een onveilige plek voor fietsers in Oerle ligt vlak bij 
school. Op de Oude Kerkstraat, waar de fietsers van 
het fietspad de weg op moeten rijden is het 
gevaarlijk. Veel fietsers kijken niet goed uit en 
stoppen niet als er een auto aan komt. De gemeente 
gaat hier binnen een paar jaar iets aan doen. Dan 
wordt de Oude Kerkstraat heringericht en komen er 
overal fietsstroken, hetzelfde als voor de school. 

Groetjes Megan van Dooren 

Verkeersveiligheid (door Megan) 

Veldhoven Zoo 
 
Het papegaaiencentrum 
is 30 jaar geleden 
opgericht. Zij kregen 
papegaaien van 
particulieren die er niet 
meer voor konden 
zorgen. Het park heeft 
400 soorten dieren en 
200 roofvogels. Het 
papegaaienpark is 5 jaar 
geleden failliet gegaan. 
Sinds het Veldhoven Zoo 
heet is het prachtiger 
geworden en beter 
verzorgd. Ze willen het park gaan uitbreiden met 
giraffen en een apeneiland! 
 
Een bijzonder verhaal is dat er twee papegaaien al 
75 jaar bij elkaar zijn. De baasjes van de 
papegaaien waren al 90 en 95 jaar oud en konden 
helaas niet meer voor ze zorgen. Veldhoven Zoo 
heeft ook de zeldzame zwarte arend (6 stuks). Zij 
zitten hier sinds 4 jaar. Ze zijn één van de weinige 
die deze arenden in Europa hebben.  

Veldhoven Zoo (door Quinten) 

Een van de zeldzame zwarte arenden. 

http://www.maartenvandesande.nl
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Beschermde diersoort 
Omdat de steenmarter tot 
de beschermde diersoorten 
behoort, is het lastig om de 
overlast te beperken. Dit 
komt omdat bijna geen 
maatregelen tegen het 
beest genomen mogen 
worden.  

 
Voorkomen van schade 
Als uw auto niet in een garage of schuur kunt zetten 
dan zijn er wat dingen die u kunt proberen om 
ongewenst bezoek te voorkomen. Ik heb er 2 voor u 
opgezocht. 
Sterk geurende WC blokjes in de motorkap hangen 
maar deze werken maar tijdelijk of soms helemaal 
niet. 
Ultrasoon geluid kastje (laten) plaatsen onder de 
motorkap. Ook hierover lees je dat het niet lang 
helpt omdat de beestjes eraan zouden wennen (of 
misschien hebben ze oordopjes gekocht en horen ze 
het daarom niet 
meer). 
Mocht u echt met de 
handen in het haar 
zitten dan is het 
inschakelen van een 
professioneel bedrijf 
de beste oplossing. 
Zij zijn bevoegd om 
in actie te komen tegen beschermde diersoorten. Zo 
loopt u niet het gevaar iets illegaals te doen. En wie 
weet kunt u het samen doen met de buren indien 
die ook overlast ondervinden van dit ongure typetje.  
 
En nu vraagt u zich natuurlijk af waarom ik u hier 
over heb willen vertellen. De auto van mijn papa en 
die van de buren hebben al bezoek gehad. Misschien 
die van u ook zonder dat u het weet, dus kijk even 
voor de zekerheid onder uw motorkap.  
 
Groetjes Timo 

Buurt Terror 
 
De laatste tijd sluipt er een raar onguur type door de 
straten van Oerle die zaken vernield. Hij heeft het 
vaak op auto’s voorzien.  
 
Signalement  
Het signalement van de 
dader luid als volgt: 
Roodbruin haar, 40 à 50 
cm lang zeer atletisch en 
een zware lichaamsgeur. 
Mocht u hem zien kijk dan uit. Hij kan gevaarlijk 
zijn…… 
Over wie of wat heb ik het? Over de steenmarter. 
De steenmarter is een echte alleseter (omnivoor) in 
de natuur eet hij vooral kikkers, muizen en ratten, 
aangevuld met vruchten en eieren. De steenmarter 
woont eigenlijk in het bos, maar de natuur en de 
mensen vergroeien steeds vaker met elkaar 
waardoor het diertje naar de stad of in ons geval 
naar ons dorp trekt. Hier eet hij graag 
rondslingerend afval. Maar steeds vaker ook de 
bekabeling en isolatie van auto’s. 
 

Mogelijke 
slaapplaats 
Als slaapplaats kiest 
hij graag kleine 
warme plekjes. Steeds 
vaker kiest hij er dan 
ook voor om de auto 
(vaak onder de 
motorkap) als 
slaapplaats te 

gebruiken. Dat hij daar wil slapen is nog niet zo zeer 
het grote probleem maar tijdens zijn verblijf onder 
de motorkap gaat hij uit verveling of honger vaak 
aan de bekabeling/isolatie van uw auto knabbelen 
met soms erg vervelende gevolgen, een haperende 
auto of soms zelfs kortsluiting. Waarom ze dit doen 
weet niemand helemaal zeker. Sommige zeggen dat 
het komt door de Visolie die in de isolatie en 
bekabeling verwerkt zitten.  
 
Territoriumdrift 
Nog een ander nadeel 
de beestjes zijn erg 
territoriaal. Dus mocht 
u last hebben van een 
(lieve) steenmarter 
die u autobekabeling 
heel heeft gelaten en 
u rijdt met uw auto 
naar een andere 
plaats waar een andere steenmarter woont dan kan 
deze zo boos worden omdat hij de andere 
steenmarter ruikt. Om zijn boosheid te laten zien zal 
hij de schuilplaats verwoesten en dat is dan vette 
pech als dat uw auto betreft …gevalletje ANWB 
bellen. 
 

Buurt Terror (door Timo) 
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De volgende kopijdatum is 
24 oktober 2016 

2016 

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

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Oktober  
12 VKS: moederdagviering 
12 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
14 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
16 TCO: Pretpark 
17 KVB: Avond over Hulphonden 
19 VKS: kaarten en rummikubben 
20 KBO: 17.30u uit eten bij Merlijn 
21 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
22 t/m 30 Basisschool St. Jan Baptist: 

Herfstvakantie 
22 Ophalen oud papier 
22 Theaterkoor Tottumet met uitvoering: 

“Onderweg” in Rosdoek Wintelre 20.00u 
23 Theaterkoor Tottumet met uitvoering: 

“Onderweg” in Rosdoek Wintelre 14.30u 
23 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
28 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
29 TCO: Spooktocht 
  
November  
1 DementieCafé: Wat komt er allemaal 

kijken bij het regelen van zorg?  
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1 

4 Ophalen groene en grijze kliko + PMD-zak 

5 + 6 Koers van Oers: Boekenmarkt in  
d’Ouw School. Zaterdag vanaf 13.00 uur, 
zondag vanaf 10.00 uur. 

6 Ploegwedstrijd op de Grote Aard, 11.00u. 
7 DVO: 20.00u vergadering verenigingen in 

d’Ouw School  
11 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

14 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
16 KVB/VKS: 19.30u gezamenlijke avond 
17 KBO: 17.30u uit eten bij Oude garage 
18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
23 VKS: Sinterklaasavond 
25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
26 Ophalen oud papier 
27 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
28 DVO: 19.30u Openbare vergadering in 

d’Ouw School  
28 KVB: Sinterklaasavond 

2 Viering Allerzielen in St. Jan de Doperkerk 

4 t/m 10 Week van de vrijwilliger en mantelzorger 
in Veldhoven 

13 Sinterklaasfeest in d’Ouw School, 14.00u. 

2017 

2 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 
9 Ophalen PMD-zak 
12 KVB: Kerst-doe-avond 
14 VKS: Kerststukjes maken 
16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
17 Kerst Meemekoar:  

1e Oerse Christmas Bake-off 
18 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
18 Chant Oers: concert met Con Brio uit 

Vessem in d'Ouw School 
19 KVB: Kerstviering 
21 VKS: Kerstviering 
23 Ophalen PMD-zak 
24 Ophalen oud papier 
24 t/m  
8 jan. 

Basisschool St. Jan Baptist: Kerstvakantie 

30 Ophalen grijze & groene kliko + PMD-zak 

December  

Januari  
6 TCO: Activiteitendag 
14 Tirolerwinterfest: Uitreiking 

Rabovereniginsprijs & verkiezing Oerlenaar 
van het jaar 

15 SJO: Snerttocht 
  

Februari  
12 TCO: Dag in de sneeuw (of 19 feb.) 
15 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
19 TCO: Dag in de sneeuw (of 12 feb.) 
25 t/m  
5 maart 

Basisschool St. Jan Baptist: 
Voorjaarsvakantie 

  

Maart  
3 TCO: Voorjaarsactiviteit 
17 TCO: Informatieavond braderie 
24 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
  

April  
2 TCO: Braderie 
22 t/m  
7 mei 

Basisschool St. Jan Baptist: Meivakantie 

  

Mei  
20 TCO: Verrassingsactiviteit 
25 t/m 28 Basisschool St. Jan Baptist: 

Hemelvaartvakantie 
  

Juni  
16 + 17 Boergondisch Oers 
  

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

Calamiteitendag 
15 t/m  
27 aug. 

Basisschool St. Jan Baptist: Zomervakantie 

  

Augustus  
18+19+20 TCO: Bivak 



Foto impressie Oers kermis 


