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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 

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 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

9 26-09-2016  42 (12-10-2016) 

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

11 28-11-2016  51 (14-12-2016) 
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Veldhoven 
T. 06-11001193 
www.tecaplus.nl 
info@tecaplus.nl 

Alles is te koop; bieden maar! 

Een rondje meevliegen in een vliegtuig, je laten 
brengen naar en ophalen van een feestje door een 
aantrekkelijke 50-plusser, een dienblad vol met 
buitenlandse biertjes of na sluitingstijd bij een 
kinderkledingwinkel shoppen met korting met 
vriendinnen. Het is zomaar een greep uit de loterij 
en diensten- en productenveiling van 
korfbalvereniging BIO uit Oerle. Deze is vanaf 
zaterdag 8 oktober 20.00 uur tot zondag 9 oktober 
11.00 uur in dorpscentrum d’Ouw School in Oerle. In 
de tussentijd is er een schietmarathon: de clubleden 
nemen 24 uur lang strafworpen op de korf. 
 
De korfbalvereniging pakt het hele weekend uit en 
start op zaterdagochtend om 11.00 uur met een 24-
uurs schietmarathon op de korf. Alle spelende leden 
doen mee aan deze sponsoractie. Iedereen is van 
harte welkom voor extra aanmoediging. 
 
Productenveiling 
Gedurende het hele weekend is er een winkelveiling 
ingericht. Hier zijn ruim 30 producten via 
inschrijving te koop. Denk bijvoorbeeld aan diner- 
en cadeaubonnen, sieraden, mooie damessjaals en 
nog veel meer. De hoogste bieder gaat op 
zondagmiddag met zijn of haar artikel naar huis.  
 
Dienstenveiling 
Op zaterdagavond 20.00 uur start de veilingmeester 
met het veilen van de aangeboden diensten en 
producten. Deze zijn vooral aangeboden door leden 
van BIO en sponsoren. Een boekje met alle diensten 
en producten wordt in Oerle huis-aan-huis bezorgd. 
Voor andere belangstellenden zijn de producten en 

diensten digitaal in te zien op www.biokorfbal.nl en 
via onze Facebookpagina ‘veiling bio’. Het aanbod is 
heel gevarieerd. Van een fotoshoot tot een voucher 
voor een ritje in een Ferrari of Lamborghini en van 
auto’s wassen tot een goed gevulde picknickmand 
voor een fietstocht of wandeltocht. En wat denkt u 
van een heerlijke monchoutaart, een compleet 
verzorgde barbecue voor 20 personen of een grote 
pan pompoenensoep? U kunt het zo gek niet 
bedenken of het is te koop op zaterdag 8 oktober. 
Zorg dat u erbij bent en haal voor aanvang een 
veilingnummer (vanaf 18.00 uur worden er 
veilingnummers verstrekt) zodat u veilig en rustig 
kunt bieden. En ook als u niets wilt kopen, is het 
natuurlijk wel leuk om naar het bieden van anderen 
te kijken.  
 
Loterij 
Tijdens de feestavond zal er ook een loterij 
plaatsvinden. U kunt hierbij vele mooie prijzen 
winnen, zoals een kappersbon, een mooie tas of een 
kerstboom met kluit. 
 
Ontbijt 
Op zondag 9 oktober is er een feestelijk ontbijt voor 
alle belangstellenden. De kosten bedragen € 7,50 
voor volwassenen en € 5,- voor kinderen tot twaalf 
jaar. Een inschrijvingsformulier vindt u in het 
thuisbezorgde veilingboekje, maar u kunt zich ook 
inschrijven via de website van de korfbalvereniging: 
www.biokorfbal.nl .  
U kunt u ook voor het ontbijt aanmelden door een 
mailtje te sturen naar veilingbio@gmail.com. 
Vermeld in het mailtje dat het gaat om een 
aanmelding voor het ontbijt, hoeveel personen u wilt 
aanmelden (met de leeftijden) en uw naam. Tijdens 
het ontbijt gaat de schietmarathon natuurlijk 
gewoon door. 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

Gezocht 

Wij zijn op zoek naar het boek "Witte nog?". Een 
fotoboek over Oerle en zijn bewoners van omstreeks 
1900 tot 2000. Een initiatief van Stichting Historisch 
Oerle en uitgegeven in juli 2011 met ISBN nummer: 
978-90-9026268-0. 
 
Wellicht heeft een andere Oerlenaar er 1 over die we 
zouden kunnen overnemen. 
 
Verneem het graag van u!  
 
Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dirk Vorstenbosch 
Email: dirk@getbannered.nl 
Mobiel: +31 652411489 

Dames voor gym gezocht 

Wij zijn weer van start 
gegaan met de gym in de 
gymzaal van de Severinus 
aan de Platanenlaan 28. 
Wij zouden het fijn vinden als 
er nog wat dames bij komen. 
Het is elke maandag om 
20.15 uur. 
Kom a.s. maandag maar eens 
naar de gymzaal. 
 
Of voor meer informatie: 
 
Henriëtte Schoonen 
040-2542284 
schoonku@planet.nl 

Op zaterdag 27 augustus was de jaarlijkse 
schietwedstrijd voor de gilden van Veldhoven. Er 
werd gestreden om het gemeenteschild en de beste 
schutter onder en boven de zestig jaar. Voor het 
eerst werd er ook gestreden om de titel koning der 
koningen van de gemeente Veldhoven. Hierbij gaan 
de huidige koningen van de Veldhovense gilden met 
elkaar de strijd aan. Wie het laatste stukje van een 
gipsen vogel eraf schiet mag zich een jaar lang 
koning van de gilden van Veldhoven noemen.  

De wedstrijden werden gehouden op het terrein van 
het gilde St. Lambertus in Meerveldhoven. Het ging 
die dag het Oerlese gilde voor de wind. Het 
gemeenteschild ging naar het viertal van St. Jan 
Baptist uit Oerle. De schutters waren John kelders, 
Martijn Vorstenbosch en Tinus en Toon Meulenbroek. 
Tinus Meulenbroek was ook de beste schutter onder 
de zestig jaar. Beste schutter boven de zestig was 
Gidi van Riet. Last but not least werd de huidige 
koning van het Oerlese gilde Gidi van Riet koning 
der koningen van de gemeente Veldhoven. 

Dit is een van de dingen die zoal bij het gilde 
plaatsvinden. Ik zal namens het gilde proberen 
regelmatig een stukje te schrijven voor de Koers van 
Oers. 

Met gildegroet, koning Gidi van Riet  

Gilde St. Jan Baptist 
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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

Parochieberichten: 
 

Gedoopt: 
* Mijke Waarma 
* Jesse Vroegh 

Jubilea: 
50-jarig Huwelijksjubileum  
Richard en Nellie Verkuijlen – Sanders  
 

Overleden: 
† Mia Gepkens – Castelijns, 86 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 

De parochie 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 17 september 19.00 uur: 

Eucharistieviering met Pater Malaka 
(Lambertusgilde) 

Zondag   18 september 11.00 uur:  
Eucharistieviering met Pater Malaka  
(zegening voertuigen) 

 
Zaterdag 24 september 19.00 uur: 

Eucharistieviering met Pastor van Doorn 
Zondag   25 september 11.00 uur:  

Eucharistieviering met Pastor van Doorn 
 
Zaterdag 1 oktober 19.00 uur:  

Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn 
(Hoveniertjes)  

Zondag   2 oktober 11.00 uur: 
 Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn 
(Messengers of Joy) 

 
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur:  

Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn 
Zondag   9 oktober 11.00 uur:  

Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn 
 
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 
 
 

Tot de Advent blijven de vieringtijden 
gehandhaafd op zaterdag 19.00 uur en op 
zondag 11.00 uur.  
I.v.m. ziekte van pastor W. Jenniskens en het 
vertrek van pastoor R. Franken verzorgen pater 
Malaka en pastor J. van Doorn ook de vieringen 
om 9.30 uur in de overige kerken.  
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Slotviering – 25 juni 
Ondanks alle pijn en verdriet die in de afgelopen 
jaren en nog zal blijven heersen over de 
kerksluiting, was men het erover eens dat de 
slotviering een mooie afsluiting kende. Dank aan 
allen, die daartoe hun steentje aan hebben 
bijgedragen. Ook vanuit andere kerkwijken kregen 
wij hierover de complimenten.  
 
Welkomstviering in Christus 
Koningkerk – 3 juli 
Een afvaardiging vanuit de hoofdkerk kwam met 
pater Malaka, pastor Jenniskens en pastor van 
Doorn de nieuwkomers vanuit onze kerk tegemoet 
en zo trokken we samen achter ons eigen gilde St. 
Jan Baptist naar de Christus Koningkerk. De  
St. Janstros werd naast de kerkdeur opgehangen om 
alle onheil buiten de deur te houden. De cirkel met 
alle afbeeldingen die voor ons belangrijk zijn, werd 
binnengebracht, samen met het beeldje van Moeder 
Teresa en St. Jan de Doper. Pater Malaka 
verwelkomde zijn dorpsgenoten en vroeg als 
voorganger aan alle kerkgangers om samen met 
hem dezelfde weg als Jezus te blijven bewandelen. 
Hij hoopte niet alleen die weg te gaan, omdat hij 
anders een doodlopende weg zou hebben 
ingeslagen. Achterin de kerk is nog altijd een 
fototentoonstelling te zien, waarop onze mooie 
kerkelijke zaken nog eens te zien zijn. 
Na de viering was er de gebruikelijke vendelgroet en 
gaven allen massaal gehoor aan de oproep om bij de 
koffie in de pastorie te verbroederen. Moeder Teresa 
en het St. Jan de Doperbeeld hebben een plekje 
gekregen naast de deuren van de hoofduitgang en 
de cirkel hangt bovenin mooi te wezen in de 
blikvanger. 

Meer foto’s van de verwelkoming in het fotoboek op 
de website ChristusKoning.nl 
 
Heropening Kapel Onze Lieve Vrouw 
van ’t Zand – 22 juli 
Onder zeer grote belangstelling werd de fraai 
gerestaureerde kapel op Zandoerle door pater 
Malaka en pastoor Verschure van Knegsel en 
Wintelre tijdens een Eucharistieviering heropend. 
Behalve het gilde St. Jan Baptist waren ook de 
gildes uit de omliggende dorpen aanwezig. Altijd 
weer een kleurrijk plaatje. De Stichting Vrienden van 
de Kapel was verheugd met de herstelde kapel en 
de enorme belangstelling.  
Het gaf sfeer zo’n H. Mis in de openlucht onder een 
dak van de bomen op ’t Gemènt, dat vonden niet 
alleen de toehoorders maar ook de duiven! Nadien 
smaakte de koffie bij ’t Zand prima en menigeen 
vond het voor herhaling vatbaar! 
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Heiligverklaring van Moeder Teresa – 
4 september 
Een dag voor zijn verjaardag kreeg pater Malaka het 
bericht dat hij uitgenodigd was bij de 
Heiligverklaring van Moeder Teresa op het  
St. Pietersplein in Rome. Uiteraard is dit een hele 
eer voor hem en hij is dan ook erg in zijn nopjes dat 
hij daarbij mag zijn. Een groter cadeau had hij niet 
kunnen ontvangen. En wij zijn natuurlijk blij voor 
hem en zijn voorganger pastoor Vekemans zou dat 
zeker ook zijn. 
 
Afscheid pastor Rudo Franken –  
11 september  
Op zondag in de viering van 11.00 uur en na afloop 
hiervan tijdens de koffie in de pastorie kan afscheid 
worden genomen van pastor Franken, die wegens 
gezondheidsperikelen onze parochie heeft verlaten. 
 
Gezondheid pastor Wim Jenniskens 
Helaas lijkt pastor Jenniskens de afgelopen maanden 
een abonnement op het ziekenhuis te hebben, want 
inmiddels is hij alweer voor de zesde keer 
opgenomen wegens chronische longproblemen. Toch 
voelt hij zich daar ook al een beetje thuis, al zag hij 
en velen met hem het liever anders. Wij wensen 
hem alle sterkte toe! 
 

Kennismakingsbijeenkomsten Eerste 
Communie en Vormsel 
Voor de Eerste Communie staat op dinsdag 13 en 
donderdag 15 september een bijeenkomst gepland. 
Voor het Vormsel zijn deze 
kennismakingsbijenkomsten op woensdag 14 en 
maandag 19 september. 
Ouders, die hun kind willen laten deelnemen worden 
gevraagd de gegevens van hun kind te sturen naar 
secretariaat@christuskoning.nl . Zij krijgen dan 
nadere informatie toegestuurd. 
 
Kerk-TV 
Onze parochie en de Lokale Omroep Veldhoven 
(LOV) hebben met elkaar afspraken gemaakt om te 
komen tot wekelijkse uitzendingen van onze 
zondagsvieringen via de lokale televisie. Die 
afspraken zijn mogelijk gemaakt, doordat meer dan 
180 mensen hun namen hebben opgegeven dat zij 
van deze uitzendingen gebruik willen maken. Helaas 
blijkt het buitengebied van Oerle verstoken van 
kabel-tv en zullen zij van deze mogelijkheid geen 
gebruik kunnen maken. 
De 1e keer is volgens planning zondag  
20 november, het feest van Christus Koning en 
tevens de verwelkoming van de parochianen van de 
H. Willibrordus, St.-Maarten en de H. Caecilia.  
In de weken daaraan voorafgaand zullen in die 
kerken de laatste weekendvieringen plaatsvinden. 
De LOV heeft een reportage gemaakt van de 
lichtprocessie op 15 augustus (Maria 
Tenhemelopneming) en deze zal waarschijnlijk op  
15, 16 en 18 september te zien zijn. 
 
Chauffeurs gezocht 
Henk Waarma (253 97 31) coördineert het mee 
laten rijden van medeparochianen naar de vieringen.  
Henk heeft echter dringend enkele mensen nodig die 
daarin kunnen bijspringen, ook uit Oerle!!  
Kleine moeite als je zelf naar de viering gaat om 
iemand anders ook mee te laten rijden. 

 

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 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

Grote belangstelling 

Heropening kapel onder grote 
belangstelling 
 
250 koffiekopjes stonden vrijdag 22 juli bij 
restaurant ’t Zand te wachten op de bezoekers 
van de openluchtmis bij de kapel Onze Lieve 
Vrouw van ’t Zand. Ruim tweehonderd 
belangstellenden waren aanwezig bij de 
officiële ingebruikname van de gerestaureerde 
kapel. Deze werd opgeluisterd door pater 
Malaka en pastoor Verschure van Knegsel, 
Vessem en Wintelre. Ook de gilden uit Oerle, 
Knegsel en Wintelre waren aanwezig. Een koor 
en organist zorgden voor muziek en zang. 

Grote belangstelling bij opening kapel. 

“Velen hebben de handen uit de mouwen gestoken, 
en het resultaat mag gezien worden”, zei pater 
Malaka in zijn openingswoord. Vervolgens schetste 
hij de historie van de kapel. Harrie Kelders, 
voorzitter van de Stichting Vrienden van de Kapel, 
vertelde over de restauratie van het monument die 
in april van dit jaar was begonnen. Nadat hij de zin 
“Ik hoop dat we het goed gedaan hebben”, uitsprak, 
volgde een dankbaar en welgemeend applaus van 
alle aanwezigen. Pastoor Verschure noemde het 
knap dat de stichting dit met eigen middelen voor 
elkaar heeft gekregen. Ook wethouder Mariënne van 
Dongen, met ambtsketen om, was vol lof. “Het is 
prachtig geworden. Wat hier gebeurd is op deze 
mooie plek laat zien wat ze hier in Zandoerle kunnen 
bereiken.” Zij roemde de vele vrijwilligers die allen 
naar vermogen een steentje hebben bijgedragen en 
vroeg een groot applaus voor hen. De kapel werd 
ingezegend en Onze Lieve Vrouw van ’t Zand kreeg 
halverwege de dienst voor één keer de kans om 
even buiten te kijken. Harrie Kelders deed het 
slotwoord. “Ik ben trots op het resultaat en trots op 
het feit dat zo veel mensen naar de heropening zijn 
gekomen.” Vervolgens nodigde hij iedereen uit om 
na de vendelgroet iets te gaan drinken in restaurant 
’t Zand. 
 
Een pluim voor de organisatie van de heropening is 
zeker op zijn plaats. Er was een geluidsinstallatie, de 
Zandoerleseweg was deels afgezet, de pater en 
pastoor stonden onder een dakje, er waren 
misboekjes en nagenoeg voldoende stoelen, en er 
waren voor iedereen na afloop twee 
consumptiebonnen.  
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Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

Verslag OMTT 

13e Oerse Motor ToerTocht:  
Sjon Limburg 
 
12 juni 2016 heeft opnieuw de Oerse 
motortocht plaats gevonden. Ook deze dag 
waren Christ Schippers en zijn medewerkers 
van Gasterij ’t Dorpsgenot al weer vroeg in 
touw om de vele rijders welkom te heten. Er 
stond zoals gebruikelijk koffie en een lekker 
stukje Multivlaai klaar om de deelnemers 
welkom te heten. 
 
Dit jaar hebben we het Noord-Limburgse land met 
een bezoekje vereerd. 
Via Son, Breugel, Aarle-Rixtel, Bakel en Overloon 
bereikten we het nog Brabantse Vierlingsbeek. 
Hier werd door velen gebruikt gemaakt van 
uitspanning ’t Genot, om tijdens een kopje koffie en/
of lunch de lokale bui af te wachten. 

Hierna werd de Maas overgestoken naar het nog net 
in Nederland gelegen Limburge Siebengewald om 
vervolgens weer naar het zuiden af te dalen door 
het schitterende natuurgebied de Maasduinen via de 
Ceresweg. 
 

Op de markt in het verderop gelegen Sevenum kon 
vervolgens gepauzeerd worden in het zonnetje. 
De route ging hierna verder via Roggel, Ell, 
Altweerderheide en Budel om tenslotte via de 
Achelse Kluis weer in Oerle te eindigen. 
 
’s Avonds hadden de weergoden inmiddels 
Zandoerle gevonden dus de traditionele BBQ werd 
deze keer binnenshuis genuttigd. 
 
Opvallend dit jaar was het grote aantal jongere 
motorrijders. Het motorvirus is blijkbaar goed 
doorgegeven van ouder op zoon en/of dochter. 
De organisatie besloot daarom ook spontaan om in 
plaats van een motor-rijder van het jaar, een 
complete motor-familie van het jaar in het zonnetje 
te zetten. 
Dit was de familie Jo van Alst die met maar liefst 
drie zonen en een schoondochter meereed dit jaar! 
 
Iedereen hartelijk bedankt en tot volgend jaar! 
 
O.M.T.T. 
Egbert Daal, Martijn van Balen, en Rinus Hazenberg 

Gelukkig zaten we tijdens dit 'buitje' aan de koffie 
met bienenstich. 
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jan1.joosten@kpnplanet.nl

Overpeinzingen 

De vakantietijd is weer voorbij. Althans voor de 
meeste van ons. 
Er zijn natuurlijk altijd nog mensen die juist op dit 
moment van hun vakantie genieten. Tenslotte is het 
toch zo dat wanneer je niet gebonden bent aan de 
vaststaande vakantieweken, het altijd plezierig en 
vaak ook zelfs voordeliger is om juist buiten die 
periode vakantie te vieren. Deden wij in het 
verleden trouwens ook hoor. 
Maar goed, nu zijn de scholen weer begonnen en 
gaat alles op de meeste plaatsen weer zijn gewone 
gang. Natuurlijk, de kinderen moeten nog even 
wennen aan een nieuwe klas of zelfs aan een nieuwe 
school.  
 
En dat doet me 
dan even 
terugdenken aan 
lang geleden … 
toen ik zelf nog 
naar school 
ging. 
Wanneer je niet 
meer op de 
lagere school zat, had je altijd iets langer vakantie 
(nu nog steeds bedenk ik me) en dat zorgde bij mij 
voor een extraatje.  
Omdat ik altijd al dol geweest ben op kinderen en 
eigenlijk kleuterleidster had willen worden, ging ik in 
die week helpen op de kleuterschool. 
Ik hield me dan extra bezig met de kleintjes die er 
een beetje moeite mee hadden om zonder mama bij 
vreemde mensen achter te moeten blijven. 
En dan denk ik heel speciaal aan dat kleine Poolse 
jongetje, Broni was zijn naam. Voor hem was deze 
tijd extra moeilijk. Hij moest het niet alleen zonder 
zijn moeder klaren, maar sprak bovendien geen 
woord Nederlands. Het kleine joch was ontroostbaar 
toen hij zonder zijn mama achterbleef. En dus lag 
hier voor mij een taak. 

Heel de schooldag trok ik met de 4-jarige Broni op. 
Wandelde met hem in de ommuurde tuin, die bij ons 
scholencomplex hoorde en vertelde hem van alles 
wat er te zien en te horen was. Ik leerde hem 
spelenderwijs Nederlandse woorden en droogde zijn 
tranen wanneer het hem even te veel werd.  
Zo raakte hij gewend aan mij en de volgende dag 
kwam hij al meteen naar mij toe om mijn hand te 
pakken en met een vragende blik naar de tuindeur 
te kijken. Ja, ik begreep wat hij wilde en de juf vond 
het oké.  
Zo leerde ik Broni ook om samen met de andere 
kinderen te spelen en na een week, toen mijn eigen 
schooljaar weer ging starten, kende Broni niet alleen 
al wat Nederlandse woorden, maar voelde hij zich 
niet meer zo verloren op school. Hij kwam zelfs met 
plezier naar school. 
 
Een paar jaar later kwam ik hem nog eens tegen en 
niet alleen ik, maar ook hij herinnerde zich nog die 
eerste dagen dat ik met hem was opgetrokken om 
zijn eerste schoolervaringen hier in Nederland een 
beetje te vergemakkelijken. 
 
Aan die dagen denk ik vaak weer wanneer ik zie dat 
de scholen weer begonnen zijn. 
 
Fijn schooljaar voor iedereen, 
 
Thea.  
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PANTA RHEI 
 
“Alles stroomt”, zei de Griek Heraclitus al, zoals de 
symbolische rivier waarin men waadt en altijd weer 
ander water tegenkomt. Maar de oevers blijven 
stabiel en standvastig. 
Zekere standvastigheid regelmaat en continuïteit 
vind ik wel prettig. Ik ben wat dat betreft volgens 
mijn gezinsleden met mijn regelmaat en orde 
(onterecht) tegen het autistische aan. Maar 
sommige zaken zijn wel helemaal zeker in het leven 
(zoals de belastingen en de dood). En toch ontmoet 
je dingen in het leven die obstakels in de stroom 
veroorzaken, of zaken een andere wending geven, 
of zelfs verdwijnen. Zelfs dingen die zo bij het leven 
schijnen te horen dat je er niet aan denkt dat het 
ooit mogelijk is dat het er niet meer is. 
 
Neem nou de kerk. Pastoor Bless zou zich in zijn 
graf omdraaien en ik denk Vekemans ook nog. 
Waar hun hele leven in geloofd is, blijkt toch te 
kunnen verdwijnen. Wat is zekerheid en waaraan 
houd je je vast? En wat wil je geloven? Een 
uitspraak van een bekende was eens: “Geloven is 
klakkeloos iets aannemen : oerdom!” Ongevraagd 
word je voordat je kunt praten en je luiers nog 
moeten verschoond worden al tot gelovig lid van de 
Kerk gebombardeerd. Maar net als bij de meeste 
loterijen blijkt, is het lidmaatschap beëindigen 
verrekte lastig! 
 
Zo zie ik alles vanuit een wereldse blik: we hebben 
maar één leven en maar één wereld. 
Dus als de sodemieter aan het genieten allemaal! Je 
kunt nog zoveel bijbels en korans volschrijven maar 
het blijft aards mensenwerk. Je moet het zelf doen. 
Ik heb de opleiding tot geestelijke toch nooit 
begrepen: je begint aan de studie als je nog als 
jongetje in korte broek rondloopt, en als 
eindresultaat na de studie kom je er uit met een 

Column Wil Verbaant 
lange zwarte jurk. En dan moest je jonge gezinnen 
gaan bijstaan in hun struggle for life. Het is een 
beetje als de vroegere cabaretier Fons Jansen al zei: 
“Als je de sport niet beoefent, moet je je ook niet 
met de spelregels bemoeien”. Dus weg met dat 
celibaat. 
 
Anders wordt het als je zelf iets ziet verdwijnen 
waar je de meeste tranen hebt gelachen: 
heremetiet, onze drumband is er mee gestopt!!  
Eerder zou ik vroeger een mis in de kerk overslaan 
dan een repetitie van de drumband. Tijdens de mis 
zat ik als jong misdienaartje elke week wel een paar 
keer op de harde travertin tegels voor het altaar te 
blauwbekken om de mis te “dienen” (nog zonder 
verwarming in de kerk). In mijn herinnering had ik 
toen ook al de gedachte dat het gezien de 
bezoekersaantallen nooit lang kon blijven duren met 
die kerk. 
 
De kerk heeft de drumband net niet overleefd. Een 
van mijn broers (RIP) voorzag e.e.a. ook al in een 
vroeger stadium. De pastoor (óók RIP) vroeg of hij 
ook wel eens ter kerke ging waarop mijn broer 
antwoordde: “Nee dat niet, maar ik heb rechtstreeks 
contact met de Schepper, en niet met zijn 
personeel”. 
 
De drumband en later de G-7 was mijn kerk en daar 
geloofde ik heilig in, ik sloeg geen “mis” over. 
Tot een paar weken geleden haalden we tijdens 
onze “zittingen” herinneringen op van de laatste pak 
‘m beet 50 jaar. Ja, want ook ons heiligdom de G-7 
heeft er de pannen op gelegd. 
 
De G-7 is ontstaan uit de drumband en de leden 
kenden elkaar zó goed dat we vaak al wisten welke 
mop of anekdote er voor de 20e keer werd verteld. 
Ons boek was uit. Maar wat was het een geweldig 
mooi boek! 
 
We hadden elkaar ook al bepaalde namen 
toebedeeld die meestal alleen intern gebruikt 
werden. 
Zo was er een ‘professionele tuinkabouterd’ (“zonder 
hout gaat het fout”). Er was ook een bakkerd en een 
houtdraaierd een truckerd en een kapperd (“d’n 
dörpsscheer”). Van één iemand wisten we niet hoe 
hij zijn dagen vulde; een bevriende broer van mij 
noemde hem wel eens “goudzoeker” maar volgens 
mij bestaat dat beroep niet meer in Nederland. 
 
Afijn, zo was er ook een onvoorspelbare 
structuurloze toeperd en zo nog wat meer van die 
figuren. Maar de meeste van mijn lachtranen 
hebben bij de drumband en de G-7 gevloeid. 
 
Panta Rhei, alles stroomt, maar aan alles komt ook 
een eind. Voor wie het aangaat: bedankt voor alle 
tranen……… 
 
Groet, 
Wil 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

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

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 

A
U

TO
B

E
D

R
IJ

FD
IN

G
E

N
.N

L 
Ook dealer van: 

Brommobielen 

Italiaanse 
autospecialist 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Wat is Whatsapp ? 
* Gratis berichtenservice voor smartphone 
 
Doel van buurt Whatsapp? 
• Veiligheid in Oerle 
• Signaleren- Wat valt je op? 
• Samen een oogje in het zeil houden 
• Melden van verdachte situatie naar 

straatcoördinator 
• Het voorkomen van een inbraak 
 
Als u iets verdachts opvalt in de buurt, gebruik 
dan de SAAR-volgorde:  
S Signaleren- Wat valt je op en alleen bij direct 

gevaar eerst politie bellen 0900-8844 
A Alarmeren- Neem contact met straatcoördinator 

(Bellen) 
A Appen –Straatcoördinator stuurt app naar alle 

coördinatoren 
R Reageren- Laat op een veilige manier zien dat je 

de verdachte ziet door bv in de nacht grote 
lampen aan te doen samen met je buren. Neem 
zelf nooit risico’s !!!!!! 

 
Volgorde van handelen 

 ->  -> 

 ->  -> 

 -> eventueel naar buiten maar 
nooit alleen!!! 

Samen waakzaam in Oerle Ruimte voor rouw 

De Rouw-Ontmoetingsgroep Veldhoven biedt u 
als nabestaanden vanaf 14 november weer de 
gelegenheid deel te gaan nemen aan de 10 
bijeenkomsten rondom rouw. De ontmoeting met 
lotgenoten, het delen met elkaar en de her-en 
erkenning van wat er in u gevoeld wordt, kunnen u 
ondersteunen en kracht geven in uw rouwproces. 
Ruimte voor rouw verdient een plaats in ons leven, 
wij geven u graag die ruimte hiervoor! 
 
Wilt u meer hierover weten en/of u zich hiervoor 
aanmelden, belt u dan gerust met: 
Jeanneke de Bot, tel. 040-253 14 76 
Marianne Verbeek, tel. 040-253 94 42 
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Luxemburgs concertsucces 

Luxemburgs concertsucces voor 
Harmonie Sint Cecilia 

Na een heftige periode van organiseren voor de 
reiscommissie van Harmonie Sint Cecilia, kon de 
concertreis door Luxemburg toch van start. De 
organisatie had het voor elkaar gekregen om op  
4 verschillende plaatsen in 3 dagen Luxemburg, een 
concert te mogen geven. De muziekvereniging had 
zich de laatste maanden een zeer wisselend 
repertoire eigen gemaakt en per plaats kon men het 
muzikale programma aanpassen. Nummers van bv 
Ludwig van Beethoven, maar ook van Deep Purple 
en muziek van de 60-tiger jaren. Zang vulde 
muziekstukken aan zoals die van Dusty Springfield 
en Dan Hartman.  

Op vrijdagmorgen 1 juli werd met de bus afgereisd 
naar Luxemburg-stad, alwaar het eerste concert zou 
plaatsvinden op Place d’Armes, midden in het 
centrum. Omgeven door goed bezette terrassen en 
een nieuwsgierig publiek op de markt zelf, werd een 
mooi wisselend concert gegeven. Op zaterdag 2 juli 
reisden we naar een landbouwtentoonstelling alwaar 
een groot podium al klaarstond om ons concert uit 
te voeren. Later op de middag werden wij verwacht 
op een Harmoniefeest te Larochette.  

Een zonnige muzikale dag waar wij zeker bij de 
sfeermakers behoorden. De afsluiting was op het 
plein te Echternach, waar de bevolking nog in ruste 
was, maar dat veranderde na een paar nummers. 
De zon kwam weer door en het publiek verscheen 
ook weer. De creativiteit en het enthousiasme spatte 
over het plein en gaf de leden van Harmonie Sint 
Cecilia een goed gevoel over het hele weekeinde. 
Een mooie reis met veel goede muziek en de 
onderlinge banden werden in de vereniging weer 
eens op een zeer positieve manier aangehaald. 

Harmonie Sint Cecilia Oerle 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Leren Op Eigen Kracht 

Stichting LOEK@YOU laat kinderen 
weer meedoen 

Ook na de invoering van passend onderwijs 
ondervinden sommige kinderen en jongeren, 
problemen op school, lopen vast of zitten om 
uiteenlopende redenen thuis zonder school en 
zonder klasgenootjes. Ook in Veldhoven en 
omstreken. Stichting LOEK@YOU biedt nieuwe 
kansen voor kinderen en ouders. 

De Stichting LOEK@YOU ontwikkelt en organiseert 
passende activiteiten en ondersteuning voor 
kinderen en jongeren met problemen op school, die 
vastgelopen zijn in het onderwijs of zelfs thuiszitten. 
Zo zet de Stichting in op een ‘Ontmoet-en-doet 
ruimte’: een locatie waar kinderen en jongeren 
samen met anderen (educatieve) activiteiten 
ondernemen. Ook biedt de Stichting verschillende 
talentprogramma’s aan. Daarbij helpen vrijwilligers 
in de rol van ‘educatie-maatje’ een kind zijn of haar 
talent te ontdekken. De Stichting zorgt voor de 
nodige deskundigheid. Onder de noemer ‘Vier 
Plezier’ organiseert de Stichting met regelmaat 
aangepaste sociale activiteiten voor kinderen.  

Voor ouders organiseert de Stichting 
contactbijeenkomsten. Stichting LOEK&YOU zet 
daarnaast in op preventie van (dreigend) 
schooluitval door voorlichting aan ouders en 
professionals in zorg en onderwijs.  

De Stichting heeft ook mogelijkheden om individuele 
begeleiding voor kinderen in het kader van de 
Jeugdwet (PGB of ZIN) te organiseren. Uniek in de 
benadering van LOEK@YOU is dat zorg en onderwijs 
elkaar versterken, waarbij het kind het uitgangspunt 
is. De organisatie van zorg en educatie wordt daarbij 
aangepast naar het kind. Waardoor meer mogelijk 
wordt. 

Stichting LOEK@YOU heeft open inloop momenten 
op haar locatie: Toterfout 13 te Veldhoven op  
6 oktober van 19.00u tot en met 22.00u. Kijk voor 
meer informatie op www.loekatyou.nl of 
www.lerenopeigenkracht.nl 

Stichting LOEK@YOU is voor haar activiteiten (met 
uitzondering van de individuele begeleiding) 
afhankelijk van vrijwilligers en financiële steun. 
Mocht u een vrijwilliger zijn en stichting LOEK@YOU 
willen bijstaan, dan kunt u contact opnemen met 
Yonne Haenen, vrijwilligerscoördinator: 
yonne@lerenopeigenkracht.nl .  

Mocht u Stichting LOEK@YOU een warm hart willen 
toedragen en op een andere manier willen steunen 
dan gaan we graag met u in gesprek over de 
mogelijkheden. Neem dan contact op met ons 
bestuur via info@lerenopeigenkracht.nl.  
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Jeu de Boules Toernooi 

2e Veldhovense Jeu de Boules 
Toernooi op zaterdag 24 september 
2016 te Veldhoven.  
 
Op zaterdag 24 september a.s. wordt door Jeu 
de Boulesvereninging “De Soepele Pols” (DSP) 
uit Netersel het “2e Veldhovense Jeu de Boules 
Toernooi” georganiseerd op het achterterrein 
van Café In d’n Olie-fant, Kromstraat 29 te 
Veldhoven.  
 
Het wordt ongetwijfeld een gezellig toernooi met 
leuke prijzen. Ook al heb je nog niet vaak gebouled, 
dan kun je op deze manier met het spel en spelers 
van DSP Netersel kennismaken! Wellicht ontstaan 
hierdoor weer nieuwe mogelijkheden voor deze 
sporttak in Veldhoven.  
Promotor In d’n Olie-fant (lid DSP) uit Veldhoven 
met medewerking van DSP uit Netersel willen graag 
Veldhovense spelers ontmoeten. Inschrijven voor 
het toernooi is helaas niet meer mogelijk maar 
kijken kan natuurlijk altijd. 
 
De wedstrijden beginnen om 11.00 uur, er worden  
4 ronden gespeeld. Er wordt gespeeld in een 
doubletten-mix; 20 teams, dus 40 spelers. Voor elke 
speelronde wordt opnieuw een medespeler via loting 
(PC) toegewezen. 

Tieners-4-Tieners weekend 

We werden afgezet met de auto bij een boerderij in 
Wintelre . Daar aangekomen heb ik samen met 
Stijn, Scott en Timo onze tent opgezet.  

Toen we daar mee klaar waren gingen we met de 
huifkar naar Oirschot om daar te Reballen en dat 
was erg leuk. Alleen soms een beetje pijnlijk. Terug 
bij het kamp terrein gingen we handboogschieten en 
met grote ballen spelen en op een soort grote 
wipwap waar we met z’n allen op moesten om hem 
in beweging te krijgen. Voor het avondeten lekkere 
friet uit de kar van Adrie. Bij het avondspel bleef ik 
bij de post om te helpen . Na 1 uur te hebben 
geslapen, ‘s morgens om half 6 op voor de 
bootcamp met dhr. V.d. Boomen. Scott hebben we 
laten slapen, we kregen hem niet wakker . Daarna 
lekker ontbijt met wentelteefjes en gebakken eitjes.  

Nog een potje camping peanutspel met zwembadjes 
als honken. Dit was ook erg leuk bedacht door de 
oudste tieners. Daarna alles weer opruimen en dan 
naar huis. Daar weer een hele dag geslapen om 
weer bij te komen van dit vermoeiend, maar zeer 
leuk weekend. 
 
Groetjes Stef van Beers. 
 
---- 
TCO bedankt de oudste tieners voor het super 
geregelde weekend! Het was erg geslaagd! 
Bij deze willen we ook Albert Heijn 't Look bedanken 
voor de sponsoring! 
 
Meer foto’s te vinden in de spread en op Facebook: 
https://www.facebook.com/tcoonline 

Stichting
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 
Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

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

Opening Oers Kermis 

Zaterdag 17 september:  
Opening Oers Kermis 

Hallo jongens en meisjes,  
 
Zaterdag 17 september is het weer zover. De kermis 
in Oerle wordt geopend. Dit willen we graag samen 
met jullie doen. Om 16.30 uur verzamelen we op 
het grasveld naast de school. Alle kinderen van de 
basisschool en peuterspeelzaal en hun ouders zijn 
welkom. We willen iedereen vragen om een 
muziekinstrument, potten of pannen mee te nemen 
waarmee muziek gemaakt kan worden. En zet een 
leuke, gekke of maffe hoed op. In een leuke en 
gezellige optocht lopen we dan naar het kermisplein 
waar de kermis feestelijk geopend zal worden.  
 
 
Tot zaterdag 17 september!  

Openingscomité kermis 2016 
De opening van de kermis wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Rabobank, Dorpsvereniging Oerle 
(DVO), korfbalvereniging BIO en DéDé Dance.  
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Foto impressie Tieners-4-Tieners en TCO Bivak  

Meer foto’s zijn te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/tcoonline 
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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 

Programma Oers Kermis 

Straattheater en open podium 
tijdens Oers Kermis 

Van zaterdag 17 t/m dinsdag 20 september 
kan klein en groot genieten van Oers Kermis.  
Oers Kermis is een kleinschalige, gezellige 
familiekermis die dit jaar in het teken staat van 
straattheater en optredens op een (open) 
podium bij de kerk. Naast de traditionele 
attracties en optredens in de 
horecagelegenheden wordt dit jaar wederom 
een pannatoernooi georganiseerd door RKVVO 
en Oersgezellig. Dinsdag vindt er een penalty 
shoot-out plaats. Voor de basisschoolkinderen 
komt Poppenkast Pluim op maandag en 
dinsdagmiddag. Zowel de poppenkast als de 
optredens zijn gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.oerle.info 

Zoals op meerdere plaatsen het geval is, wil ook 
Oerle de kermis weer een nieuw elan geven. Met de 
voltooide nieuwbouw en vele inwoners rijker, is 
onder DorpsVereniging Oerle een werkgroep 
opgestart om de steeds verder wegkwijnende kermis 
nieuw leven in te blazen. Tijdens en rondom de 
kermis worden voor jong en oud leuke evenementen 
georganiseerd, zodat de bezoekers in Oerle weer het 
echte kermisgevoel kunnen beleven.  
De verandering vindt echter niet plaats op het 
kermisterrein zelf maar vooral rondom de kermis. Zo 
zijn er talloze leuke ideeën gelanceerd variërend van 
straattheater tot optredens van muzikaal talent en 
bandjes. Zelfs foodtruckjes waren een plaats 
toebedeeld. Maar helaas kan het laatste nog niet 
worden gerealiseerd in verband met afspraken die 
lopen tussen de gemeente Veldhoven en de 
kermisexploitanten. Volgend jaar hoopt de 
werkgroep nog meer omlijstende activiteiten te 
kunnen toevoegen. Alle ideeën zijn dus welkom. 
Zodoende wordt Oers kermis weer een evenement 
waar jong en oud elkaar ontmoeten en de 
gezelligheid van het dorpse karakter mogen ervaren. 

Het volledige KERMISPROGRAMMA in Oerle: 
  
ZATERDAG 17 SEPTEMBER: 
16:30 u:  Verzamelen bij school voor de opening 

(BIO ism DéDé danceballet en 
DorpsVereniging Oerle) 

17:00 u:  Openingswoord door  
DorpsVereniging Oerle en feestelijke 
opening door Dédé Danceballet.  

  
PODIUM KERK: 
18.00 - 20.00 u: Live optredens door TOP Veldhoven 

met de zangeressen:  
Anne Smit - Romy de Proost - Lotte 
Sarbach - Nikie Verberne - Irene Bienefelt 

  
ZONDAG 18 SEPTEMBER: 
13.00 u:  Pannatoernooi junioren  

(Oersgezellig ism RKVVO) 
13.00 – 17.00 u: Ratatouille Theater 
14.30 u: Workshop voor kinderen Ratatouille 

Theater 
  
PODIUM KERK: 
14.00 – 15.00 u: Live optredens zangeressen  

TOP Veldhoven met de zangeressen:  
Anne Smit - Romy de Proost - Lotte 
Sarbach - Nikie Verberne - Irene Bienefelt 

15.30 – 16.15 u: Restore (Rockband) 
16.15 – 17.15 u: zangeressen van TOP Veldhoven 
17.30 – 18.15 u: Restore (Rockband) 
  
MAANDAG 19 SEPTEMBER: 
11.00 u:  Gratis kermisontbijt (Oersgezellig) 
12.00 u:  Katten op z’n Oers 
14.30 u:  Pimp de kermis: kinderen van  

St. Jan Baptist ‘versieren’ op eigen wijze 
de kermis en nemen hun zelf ontworpen 
attracties mee. Het publiek mag op een 
winnaar stemmen. 

16.00 u:  Poppenkast Pluim  
(bij de kerk of bij slecht weer onder de 
overkapping van de Kers) 

17.00 u: Poppenkast Pluim 
  
DINSDAG 20 SEPTEMBER: 
11.00 u:  Gratis kermisontbijt (OersGezellig) 
17.30 u: Gratis BBQ bij Oersgezellig 
18.00 u:  Poppenkast Pluim  

(bij de kerk of bij slecht weer onder de 
overkapping van de Kers) 

18.30 u:  Prijsuitreiking publieksprijs voor best 
geknutselde kermisattractie 

19.00 u: Poppenkast Pluim  
(bij de kerk of bij slecht weer onder de 
overkapping van de Kers) 

19.00 u: Pannatoernooi senioren  
(RKVVO ism Oersgezellig) 

20.00 u: Penalty Shoot-out  
(geen inschrijving nodig!) 

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

Geschiedenis 
Dorus Seunties is 17 jaar geleden begonnen met 
Tegelwerken De Keersop nadat hij de 
tegelzettersopleiding had afgerond en zijn 
Middenstandsdiploma had behaald. Zijn 
tegelzettersbedrijf komt dus niet voort uit een 
familietraditie. Dorus is een zogeheten ZZP-er en 
werkt vanuit de Grote Vliet 1 waar hij sinds enige 
jaren woonachtig is. 

 
Aktiviteiten 
Tegelwerken De Keersop verzorgt alle soorten 
tegelwerk zoals vloeren en muren van toiletten of 
badkamers. Maar ook voor het leveren van tegels óf 
het regelen van complete badkamerverbouwingen 
kan men terecht bij dit tegelzettersbedrijf. De 
diensten van Dorus kunnen zowel door bedrijven als 
door particulieren worden ingehuurd. 
 

Advertentie in de spotlight 

Wedstrijdprogramma 
dameskorfbalvereniging BIO 1,  
2e klasse A 
 
11 sept 13.00u Nijnsel 1- BIO 1:  
 sportpark den Eimert in Nijnsel  
25 sept 10.30u BIO 1 – NeCa 1:  
 sportpark de Heikant in Oerle 
1 okt  16.00u ELKV/Zevenberg 1- Bio 1 
 sportcomplex Hoge Neerstraat 
16 okt  10.30u de Kangeroe 1 – BIO 1 
 sportpark hockeyclub Geel Zwart 
23 okt 10.30u BIO 1 – Mikado 1  
 sportpark de Heikant Oerle 

Wedstrijdprogramma BIO 

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

Direct contact met de klant 
Doordat tegelzetter Dorus zowel de afspraken met 
de klant maakt als de opdracht uitvoert, is het 
eenvoudig om de werkzaamheden geheel conform 
de wensen van de klant uit te voeren. En aan die 
wensen van de klant kan Tegelwerken De Keersop 
meestal voldoen tegen een scherpe prijs. In die 
combinatie zit de kracht van dit bedrijf! 



21 

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 32 was:  
1. SchoolVerlaters 
2. Actus 
3. BloemeNvereniging 
4. VAn de Wiel 
5. MeuLenbroek 
6. OerS 
7. Van KasTeren 

Familienaam: Van Alst 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Leo Bogaerts, Mieke van Campen, Annie Eliëns, Bets 
Hospel, Kees Hulshorst, Corné Kelders, Noortje 
Kemp, Wil de Kort, Janus van Lieshout, Zus 
Sanders, Henriëtte Segers, Annie Stemerdink. 

Crypto Oers, puzzel 33 

 
1. Deze straat in Schippershof is geen rode steen 

(6,3) 
2. Is elke Oerse vereniging op zoek naar iemand 

die meer bereid is om te zoenen? (11) 
3. Deze Fedgeer is anders iemand met 

voedingsadviezen (2,5) 
4. Rubriek in de Koers waar heel het dorp van 

smult (11) 
5. Moet je op 23 oktober niet je centen in de knip 

houden? (11) 
6. De manier waarop Linda van Acquoy je lokken 

knipt (4,4) 
7. Is deze straat het vlammetje van een (vroegere) 

ambachtsman? (11) 
8. Deze Dory is zowel een klein groen kooltje als 

een klein kind (6) 
9. Klinkt alsof Thea in de Koers een lied met weeën 

ten gehore zal brengen (14) 
10. Een Grote of een Kleine Oerse straat is een 

oudnederlandse watergang (5) 
11. Tweevleugeligen na 18.00 uur op Eindhoven 

Airport (12)  

1                            

2                              
3                          

4                              

5                              
6                           
7                              

8                         
9                                 

10                        
11                               
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Maaltijdvoorziening SWOVE 

Smakelijk eten 
Koken is niet elke dag vanzelfsprekend. Soms 
ontbreekt de tijd of de zin om zelf aan de slag te 
gaan. Wellicht laat uw gezondheid u in de steek. Dat 
betekent niet dat u de warme maaltijd hoeft over te 
slaan. Met de maaltijdvoorziening van SWOVE krijgt 
u dagelijks een lekker 3-gangenmenu. De koks van 
Severinus en Catering Content zorgen dagelijks voor 
een gevarieerde, verse maaltijd. 

Gezellig samen eten 
Eten is voor veel mensen een sociale 
aangelegenheid. Wellicht ook voor u. Houdt u van 
gezelligheid en vindt u het prettig om gezamenlijk te 
dineren? Of is samen eten voor u een ideale 
mogelijkheid om ( nieuwe ) contacten in de wijk op 
te doen? Graag nodigen we u uit om bij één van 
onze 5 eetpunten aan te schuiven en een vorkje 
mee te prikken. Onze vrijwillige gastvrouwen en 
gastheren serveren van maandag t/m vrijdag om 
12.30 uur een warme maaltijd. U hoeft dus zelf niets 
te doen en kunt meteen aanschuiven. 
Onze 5 eetpunten zijn bij Ontmoetingscentrum de 
Ligt, Zorgcentrum Sele, Grand-café Rundgraafpark, 
Bewonerscafé Severinus en Dorpshuis d’n Bond. 
 
Uw warme maaltijd thuisbezorgd 
Bent u niet in de mogelijkheid om bij een eetpunt 
aan te schuiven? Dan biedt SWOVE een 
thuisbezorgde maaltijd aan. Deze wordt op 
werkdagen warm bij u thuis bezorgd. Vrijwilligers 
komen de maaltijd tussen 11.45 en 13.00 uur 
brengen. U kunt dus direct aan tafel.  
 
Vrijwilligers 
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons 
willen helpen als gastheer of gastvrouw of bij het 
bezorgen van maaltijden?  
 
Nieuwsgierig? Of wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met SWOVE 
Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven 
040 – 254 00 66, bereikbaar op werkdagen van 9.00 
tot 12.00 uur 
www.swove.nl – info@swove.nl 

Dodenherdenking 

Jaarlijks vindt op 17 september de herdenking 
plaats van de 19 oorlogsslachtoffers door het 
bombardement op 17 september 1944 in Veldhoven 
(Zeelst). 
Samen met de Stichting Dodenherdenking 
Veldhoven heeft de werkgroep herdenking 
bombardement 17 september ook voor dit jaar weer 
een programma samengesteld in  
nauw overleg met de gemeente, de parochie, het 
Onze Lieve Vrouwegilde, de Scoutinggroep  
St. Aloysius, harmonie L’ Union Fraternelle en  
’t Selster Dameskoor. Onderstaand het programma 
voor zaterdag 17 september 2016. 
 
Om 18.00 uur verzamelen bij het monument “Een 
donderslag bij heldere hemel” nabij het Meiveld.  
18.15 uur aanvang gemeentelijke herdenking met 
toespraken door burgemeester en nabestaanden; 
bijdrage door jongeren; kransleggingen.  
18.40 uur einde officieel gedeelte bij monument. 
 
Voorop gegaan door het Onze Lieve Vrouwe gilde 
gaat een stille tocht naar de H. Willibrorduskerk te 
Zeelst alwaar om 19.00 uur een herdenkingsmis zal 
worden gehouden met muzikale medewerking van 
harmonie L’ Union Fraternelle en ‘t 
Selsterdameskoor. 
Aansluitend kranslegging bij het monument op het 
kerkhof namens de parochie en de nabestaanden, 
waarna om ca 20.00 uur de herdenking (op het 
kerkhof) wordt afgesloten.  
 
U bent allen van harte welkom om deze ceremonie 
bij te wonen. 
 
Stichting Dodenherdenking Veldhoven 
Werkgroep herdenking bombardement  
17 september  
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Oude Kerkstraat 61 5507 LB Veldhoven 
Tel.: 040 - 2051729 Fax: 040 - 2052998 

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 

Vakantie rooster en vrije dagen schooljaar 
2016-2017 
Herfstvakantie 22-10-16 t/m 30-10-16 
Kerstvakantie 24-12-16 t/m 08-01-17 
Voorjaarsvakantie 25-02-17 t/m 05-03-17 
Goede vrijdag 14-04-17 
2de paasdag 17-04-17 
Meivakantie 24-04-17 t/m 07-05-17 
Hemelvaart 25-05-17 t/m 28-05-17 
2e Pinksterdag 05-06-17 
Zomervakantie 15-07-17 t/m 27-08-17 
 
Studiedagen: alle leerlingen vrij 
- 12 oktober 2016 
- 14 november 2016 
- 15 februari 2017 
- 24 maart 2017 
- 6 juli 2017 
- calamiteiten dag 14 juli 2017 
 
Gedeeltelijk vrij 
I.v.m. het sinterklaasfeest begint de schooldag op  
6 december om 9.15u. 

Oproep team versterking 

Oproep nieuwe brigadiers en  
TSO-medewerkers  
 
Brigadiers  
Wij zijn op zoek naar nieuwe brigadiers!  
Wie komt het team versterken?  
Tevens zijn wij nog op zoek naar ouders die als 
reserve op de lijst willen komen staan.  
Aanmelden kan via: sintjanbaptist@veldvest.nl.  
 
TSO (overblijven)  
In verband met het groeiende aantal kinderen 
tijdens het overblijven zijn we op zoek naar ouders 
(evt. opa’s of oma’s) die het overblijfteam willen 
versterken (of als reserve-ouder willen fungeren) en 
er mede voor zorgen dat het overblijven voor de 
kinderen een prettige onderbreking op de dag is.  
Overblijfouders ontvangen hiervoor een vergoeding 
van €10,- per keer.  
Voor vragen en/of aanmelden kun je terecht bij 
Maria Veenvliet of Lineke Wijman: 
sintjanbaptist@veldvest.nl 

Vakantierooster basisschool 
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 
 

Politieke vragen?  
Neem contact met onze raadsfractie op! 

 
Meer weten?  

Kijk op www.gbveldhoven.nl 
 

Of bel: ( 040-2535264 

Blijf aandachtig ook na je 50ste 

Begin september start in Veldhoven weer de training 
Mindfulness van 10 wekelijkse lessen op 
woensdagochtend in d'n Uitwijk. De training wordt 
gegeven door Thea van Wezel. 
Mindfulness gaat in alle eenvoud over aanwezig zijn 
in het hier en nu. 
Een vaardigheid die we gaan oefenen in een groep 
van maximaal 8 deelnemers. 
Door vaker je aandacht te sturen leer je op een 
milde manier afstand nemen van alle onrust in je 
hoofd, zonder oordeel werk je aan acceptatie van 
wat zich bij je aandient. 
Dit geeft rust en ruimte, een open houding en het 
leven van alle dag krijgt meer kleur en diepgang. 
Het is gebleken dat mensen jonger dan 50 zich ook 
thuis voelen in de groep. 

Er is onderzoek gedaan naar het effect van het 
beoefenen van Mindfulness en de uitkomst geeft 
weer dat deelnemers minder last hadden van stress. 

Informatie tel. 040-2530134 
e-mailadres thea.van.wezel@kpnmail.nl 

Training Mindfulness 

Blijf in beweging ook na je 50ste 

Begin september starten de Pilateslessen weer in d’n 
Uitwijk nabij 't Citycentrum in Veldhoven. 
De lessen worden gegeven door Thea van Wezel op 
dinsdag en woensdagochtend. 
Thea heeft ruime ervaring in het geven van 
bewegingslessen. 

Pilates is een oefenprogramma waarbij alle 
bewegingsmogelijkheden van het menselijk lichaam 
worden gebruikt. Het is een veilige en effectieve 
manier van oefenen die helemaal in deze tijd past, 
waarin wij bewust met onze gezondheid bezig zijn. 
Alle vloeiende bewegingen worden met een juiste 
manier van ademen, zittend of liggend uitgevoerd. 
De oefeningen zijn pittig en verbeteren niet alleen je 
houding, maar ook letterlijk gezien, je vorm. De 
concentratie die je moet opbrengen bij elke 
beweging zorgt voor een grote mentale training en 
geeft een bijzonder verfrissend effect. Hierdoor kom 
je tot innerlijke rust en beter in balans. 

Informatie tel. 040-2530134 
e-mailadres thea.van.wezel@kpnmail.nl 

 Training Pilates 
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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

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Yvonne van Diessen. 
 
Naam recept: Eva's Flan 

Ingrediënten (voor 4 personen): 
– 500 g moesappels, geschild, zonder klokhuis en in 

schijfjes  
– 75 g kristalsuiker 
– 1 el. citroensap 
– 50 g sultanarozijnen  
– 75 g boter 
– 75 g fijne basterdsuiker 
– 1 ei, losgeklopt 
– 150 g zelfrijzend bakmeel 
– 3 el melk 
– 25 g amandelschaafsel 
– (custard)vla of slagroom om erbij te serveren.  
 

Bereidingswijze 
1. Vet een ovenschaal(8.5dl) in 
2. Meng de appels met de suiker, het citroensap en 

de sultanarozijnen. Doe het mengsel in de 
ingevette schaal.  

3. Klop de boter met de kristalsuiker tot een bleek 
mengsel. Voeg langzaam het losgeklopte ei toe.  

4. Spatel het bakmeel er voorzichtig door. Roer 
vervolgens de melk erdoor tot een licht romig 
mengsel is ontstaan.  

5. Verdeel het mengsel over de appels en strooi het 
amandelschaafsel erover. 

6. Bak het gerecht in 40-45 minuten in een 
voorverwarmde oven op 180graden tot de 
bovenkant goudbruin is.  

7. Serveer de flan heet met (custard)vla en/of 
slagroom.  

 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het 
gewoon heel lekker is als toetje of bij de 
koffie.  
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Mellanie Senders. 
We elkaar hebben leren kennen bij de 
voorbereidingen voor de doop van onze 
jongens Lars en Thijn zo'n 3 jaar geleden. Dit 
is uitgegroeid tot een fijne vriendschap en 
daarnaast zitten we samen in het 
Sinterklaascomité!  
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Ouw (k)oers 

Bron: Koers van Oers, Jaargang 37,  
nummer 6, juni 2004 

 
Verbroederingsavond 
 
Op vrijdag 7 mei was de traditionele 
verbroederingsavond van de gildes St Jan Baptist, 
OLVrouw & Willibrordus, HH Monulphus en 
Gondulphus uit respectievelijk Oerle, Wintelre en 
Knegsel. Deze verbroederingsavond begint altijd 
met een openluchtmis bij de kapel van “onze Lieve 
Vrouwe van ’t Zand” in Zandoerle. Vanwege het 
slechte weer werd deze dienst verplaatst naar de 
zaal van Camping de Molenvelden. 
Voorganger in deze dienst was Mardi Sanders, 
pastoraal werker. In zijn overweging haalde de 
voorganger de drakendoders uit vroeger tijden aan. 
Hij vroeg waar vandaag de dag de drakendoders 
zijn. Hetgeen aldus door hem verwoord werd: 
“Heren en dames, een drakendoder lijkt iets van 
lange tijd geleden, de gildes zijn ook in die tijden 
ontstaan. Maar drakendoders hoeven niet meer in 
grootse daden jonkvrouwen te verlossen, maar wel 
eenvoudig en gastvrij zijn en de evangelische 
waarden in onze tijd belichamen.  

Door verbroedering, door samenzijn, door 
hulpvaardigheid, door bescherming te geven aan 
mensen, door mensen te laten zijn zoals ze zijn, 
door gewoon van het leven te genieten en daar 
zoveel mogelijk mensen aan mee te laten doen, 
kortom door lid te worden van een gilde en een 
‘verbroederingsfeest’ te houden en de waarden en 
gewoonten die van oorsprong bij een gilde horen 
voort te zetten.”  
Gildes hebben eeuwenoude tradities, zoals onder 
andere de collecte op de trom. Dit houdt in dat een 
trom voor het altaar wordt geplaatst en alle 
aanwezigen naar voren komen om hun gaven op de 
trom te leggen. 
De opbrengst van de collecte van deze dienst is 
bestemd voor het schilderwerk van de kapel van 
“onze Lieve Vrouw van ’t Zand.” 
 
Na afloop van de dienst werd er buiten nog 
gevendeld. Het vendelen gebeurt altijd volgens 
traditie. De vendeliers beelden het vendelgebed uit. 
Het vendelgebed beeldt de strijd uit tussen goed en 
kwaad, tussen St. Joris en de Draak.  
Het kent 3 ronden: 
1. De mens heeft aanmoediging nodig. 
2. Strijd tegen het kwaad. 
3. Biddend tot God naar de zegepraal. 
 
Alle bewegingen van de vendelier met de vlag 
hebben hun eigen betekenis. 
De Tamboers roffelen tot de vlag is opgerold. 
Het vendelen vangt pas aan nadat de volgende 
commando’s zijn gegeven:  
BAZUINBLAZER : steekt de bazuin 
TAMBOUR : roert de trom 
VENDELIER : presenteert Uw Vaandel, neig Uw 

Vaandel, zwaait Uw Vaandel voor 
God, Koningin en Vaderland. 

 
Na dit officiële gedeelte is de avond door de 
gildebroeders voortgezet in een gezellig samenzijn, 
waarin zij door het maken van allerlei opdrachten 
‘de degens kruisten’. 
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Cadeau voor mantelzorgers: de 
Veldhovense Mantelzorgwaardering 
2016 
 
Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de 
samenleving. Gemeente Veldhoven heeft veel 
waardering voor het werk dat zij doen. Daarom mag 
het Steunpunt Mantelzorg voor het tweede jaar op 
rij, mantelzorgers verwennen met de Veldhovens 
mantelzorgwaardering. De mantelzorgwaardering is 
bedoeld om mantelzorgers erkenning te geven in het 
goede werk dat ze verrichten. Die erkenning is 
volkomen terecht! Zorg door dierbaren in je eigen 
omgeving is van onschatbare waarde.  
 
De Veldhovense mantelzorgwaardering 2016 is 
ingedeeld in 3 categorieën, namelijk een 
standaardwaardering t.w.v. € 25,00, een 
pluswaardering t.w.v. € 125,00 per kalenderjaar en 
een jongerenwaardering t.w.v. € 25,00.  
De mantelzorgers kunnen kiezen uit cadeaubonnen 

van het Winkelgebied Kromstraat of van het 
Citycentrum. Op deze manier kan iedereen zelf 
kiezen op welke manier men zichzelf een keertje 
verwend.  
 
Tot 31 december 2016 kunnen mantelzorgers 
aangemeld worden. Bij voorkeur via het formulier op 
de SWOVE site (www.swove.nl knop rechts 
bovenaan ‘Inschrijven Veldhovense 
mantelzorgwaardering’). Mocht men hiertoe niet in 
staat zijn, kom dan langs bij Steunpunt Mantelzorg 
of bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Telefoon 040- 25 34 230, Burg. van Hoofflaan 70 
Veldhoven. 

Bedankt voor uw bijdrage 

Dank voor uw bijdragen aan de Koers 
 
Onlangs hebben we weer de jaarlijkse bijdrage 
geïncasseerd van de mensen die hiervoor een 
doorlopende machtiging aan ons hebben gegeven. 
Er zijn 246 personen die ons op deze manier 
steunen, waarvoor onze hartelijke dank. In totaal 
hebben wij bij deze incasso €2.656,51 ontvangen, 
wat neerkomt op bijna €11,00 per persoon per jaar. 
 
De laagste jaarlijkse bijdrage is €2,27 (het 
equivalent van 5 gulden), de hoogste jaarlijkse 
bijdrage is €50,00. Opvallend is dat er liefst 117 
personen zijn die hun bijdrage nog in hele guldens 
(en dan omgerekend naar euro’s natuurlijk) laten 
afschrijven. Die steunen ons dus al meer dan 15 
jaar, fantastisch !!! 
 
Naast deze automatische incasso zijn er ook 14 
Oerlenaren die elk jaar zelf een bijdrage aan de 
Koers overmaken, en zo’n 40 Oerse adverteerders 
die ons steunen. Dat brengt het totaal op 300 
huishoudens in Oers, die ons blad financieel mede 
mogelijk maken. Op een totaal van ruim 800 
huishoudens is dat nog geen 40%.  
 
Als u nog geen donateur bent van de Koers, of het 
guldens bedrag om wilt laten zetten naar een heel 
bedrag in euro’s (het liefst verhogen natuurlijk) kunt 
u bijgaande machtiging invullen. U onderschrijft 
daarmee het belang van een goed communicatie-
blad in Oers, en helpt ons het blad op een kwalitatief 
hoog niveau te houden. 
 
De redactie 

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 

Cadeau voor mantelzorgers 
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We verzoeken u het onderstaande machtigingsformulier volledig ingevuld en voorzien van handtekening in de 
brievenbus te doen van een van de redactieleden óf te deponeren in de gele brievenbus van d’Ouw School. 

Redactielid: 
Marlein van de Wiel 
Welle 16 
5507 NX  Veldhoven 

Redactielid: 
Bart van den Boogaard 
Middelberg 75 
5508 DN  Veldhoven 

Steun de Koers van Oers 
En word donateur! 

Naam incassant:   Stichting Koers van Oers 
Adres incassant:   Sint Janstraat 50 
Postcode incassant:  5507 ND 
Woonplaats incassant: Veldhoven 
Incassant ID:    NL70ZZZ171302010000 
Kenmerk machtiging: ………………………………………(in te vullen door Koers van Oers) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Koers van Oers doorlopende incasso
-opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse bijdrage van € …………….  van uw rekening af te schrijven, 
en uw bank om doorlopend hetzelfde bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Stichting Koers van Oers. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode : ………………………………….……… Woonplaats : ……………………………………………. 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer [IBAN] : ………………………………………………………………………………………. 
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Mogen we ons even voorstellen 

Hallo ik ben Megan van Dooren. 
Ik ben negen jaar 
en zit in groep 6 
van basisschool 
St. Jan Baptist.  
Ik woon samen 
met mijn moeder, 
vader, zus en 
broer op de 
Heikantsebaan in 
Oerle. 
Mijn hobby’s zijn 
korfbal en 
paardrijden.  
Ik spreek ook 
graag af met mijn 
vriendinnen, en 
houd van 
knutselen en 
tekenen.  
Mijn lievelingsdier 
is een dolfijn.  
Ik ben blij dat ik 
in de kinder-
redactie zit, omdat 
het me leuk lijkt om verhalen te schrijven. 

We hebben pas een puppy gekregen. Hij is bijna 8 
weken en hij heet Ziggy. Hij is een Kooiker hondje 
en hij is heel erg lief. In de grote vakantie zijn we 
naar Renesse geweest. Daar zijn we ook naar het 
strand geweest. Er was ook een kermis en een 
gamehal. In de gamehal had ik een Minion 
gewonnen. 
 
Ik ben ook een paar dagen bij mijn opa en oma op 
de camping op bezoek geweest. Daar was een 
spooktocht en heel veel mensen schrokken daarvan. 
Met de vakantieweek deed ik ook mee. We zijn op 
bivak geweest en hadden in een tent geslapen. We 
zijn wezen kanovaren en we zijn ook naar 
Bobbejaanland geweest. 
 
Ik hoop dat jullie mijn teksten leuk gaan vinden, 
groeten Quinten.  

Hallo allemaal, mijn naam is Quinten Geels. Dit is 
de eerste keer dat ik voor de Koers van Oers een 
tekst schrijf. Ik 
had me 
opgegeven voor 
de redactie omdat 
ik het leuk vind 
om journalist te 
zijn.  
 
Mijn hobby is 
voetbal. Ik speel 
in de E5 van 
RKVVO. We zijn 
pas geleden 
verhuisd. Eerst 
woonden we in de 
Kelen en nu in 
Oers. Ik vind het 
hier heel erg 
gezellig want 
iedereen woont bij 
elkaar in de buurt. Ik zit pas 1 jaar hier op school. Ik 
ga nu naar groep 7 van de Sint Jan Baptist.  

Hoi ik ben Nova! 
Ik ben 8 jaar en woon 
vanaf mijn 4e jaar in 
Oerle. Ik ben geboren in 
Eindhoven. Hier 
woonden wij toen. Ik zit 
wanneer jullie dit lezen 
in groep 5. Ik heb twee 
zusjes, Femke en 
Charlotte. Femke is 6 en 
Charlotte is 4. Ik vind 
het heel leuk in Oerle. 
Mijn mama heeft er ook 
altijd gewoond. Opa 
Kees en Oma Maria 
wonen er ook nog.  

Ik vind het heel leuk om 
eigen vlogs te maken 
over make up en 
kleding. Ook mijn hondje 
Lady doet mee. Vrijdags tennis ik bij De Korrel. We 
wonen er naast dus dat is handig. Op zaterdag ga ik 
naar klassiek ballet. Ook modern ballet vanaf 
september. Later wil ik graag een bekende YouTuber 
zijn en balletjuf. Net als mijn lieve juf Nora. 
Interviews schrijven had ik nog niet eerder gedaan. 
Het is eigenlijk vloggen maar dan op papier.  

Ik heb onze overbuurman Jeroen van Duivenbode 
gevraagd voor het eerste interview. Hij vliegt. Dat is 
vet. Ik mocht mee. Het interview lees je 
laterrrrrrrrrr. 

Groetjes van Nova de Hoog  
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Ik ben Timo Snijders. In november word ik 10 
jaar. Samen met mijn ouders Henrik en Clari en 
mijn broertje Niek woon ik in de Nieuwe Kerkstraat. 
Ik ga naar groep 6 
van de St. Jan 
Baptist.  
 
Mijn hobby’s zijn 
o.a. judo, hockey, 
schaken, golfsurfen, 
longboarden en als 
het van mijn ouders 
mag spelletjes doen 
op de tablet. Als 
huisdieren heb ik 
tropische vissen en 
soms de hond van 
opa en oma. Ik vind 
het leuk om te lezen 
over geschiedenis 
en over dieren. 
 
Onlangs ben ik 
benoemd tot één 
van de juniorreporters van de Koers van Oers en 
mag ik meewerken aan 5 edities. Erg leuk maar ook 
wel spannend. Ik hoop u dat u mijn stukjes leuk 
gaat vinden.  

Hallo allemaal, 
 
Ik ben Willem 
Kemp en ik 
ben acht jaar. 
Ik zit op de 
Sint Jan 
Baptistschool 
en ik woon in 
Oerle. 
Mijn hobby's 
zijn 
voetballen, 
gamen en 
LEGO. Na de 
vakantie ga ik 
bij RKVVO.  
En papa gaat 
dan trainen. Ik 
vind het heel 
leuk om bij de 
Kinderredactie 
te zijn en ik 
ben schrijver 
over dingen 
die in Oerle gebeuren. Bijvoorbeeld over het 
Vakantieprogramma, want daarmee hebben we hele 
gave dingen gedaan.  
 
Groetjes van Willem 
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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) 

Hoi, 
 
Ik ben Janne 
van Lieshout 
en ik ben 10 
jaar oud. 
Mijn grootste 
hobby’s zijn 
korfbal bij bio 
en turnen bij 
voorwaarts.  
Ik zit op de 
basisschool sint 
jan baptist in 
groep 7.  
Ik woon samen 
met mijn papa 
Jan Willem 
mama Heidi en 
mijn zus Sterre 
in Oerle.  
En we hebben een hond Saar.  
Ik ben bij de kinderredactie gegaan, omdat ik wil 
weten hoe het werkt.  

Hallo, ik ben Bjorn Snelders.  
 
Ik heb 1 hond die Bailo heet en mijn vorige hond 
heette Rakker. 
Mijn verjaardag 
valt op 15 
oktober. Verder 
doe ik aan sport 
volleybal en ik 
speel hoorn. Mijn 
hobby’s zijn: 
tekenen, lezen, 
schrijven, tv 
kijken en 
knutselen. Mijn 
favoriete feestdag 
is toch echt 
carnaval. Tot slot 
kan ik mijn familie 
echt niet missen. 

Puzzelen 
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2016 

De volgende kopijdatum is 
26 september 2016 

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

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

September  
13 en15 Info avond 1ste Heilige Communie  
14 en 19 Info avond vormsel 
15 Presentatie DorpsVisie in kerk 20.00 uur 
16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
17, 18,  
19 en 20 

Oers Kermis: zie programma 

20 KBO: 17.30u uit eten bij Route 66 
21 VKS: kienen 
23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
23 Bosbender Kids: 14.00u -16.00u 
24 Ophalen oud papier 
24 2e Velhovense Jeu de Boules Toernooi in 

cafe in d’’n Olie-fant 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u -12.30u 
26 KVB: Ledenavond 
30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  
Oktober  
3 Infomarkt St. Jan Baptisschool  

18.00-19.30u 
7 Ophalen groene en grijze kliko + PMD-zak 
8 en 9 BIO: 24 uurstoernooi met producten/

dienstenveiling, loterij en feestavond in 
d’Ouw School 

11 Zonnebloem: Herfstactiviteit 
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 Theaterkoor Totumet met uitvoering: 

“Onderweg” in Rosdoek Wintelre 20.00u 
22 Ophalen oud papier 
23 Theaterkoor Totumet 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 

2017 

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

December  
12 KVB: Kerst-doe-avond 
14 VKS: Kerststukjes maken 
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 
24 t/m  
8 januari 

Basisschool St. Jan Baptist: 
Kerstvakantie 

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 

17 KBO: 17.30u uit eten bij Oude garage 
16 KVB/VKS: 19.30u gezamenlijke avond 
14 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
11 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

7 DVO: 20.00u vergadering verenigingen in 
d’Ouw School  

5 + 6 Koers van Oers:  
Boekenmarkt in d’Ouw School 

4 Ophalen groene en grijze kliko + PMD-zak 

  

Januari  
6 TCO: Activiteitendag 
  
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 



Foto ‘s kinderredactie 


