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Vrijwilligers gezocht

Het verenigingsleven van Oerle wordt door een
groot aantal vrijwilligers draaiend gehouden. Diverse
verenigingen zijn momenteel op zoek naar NIEUWE
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS die graag iets voor
een Oerse vereniging willen betekenen.
Bij onvoldoende hulp dreigen verschillende Oerse
activiteiten te verdwijnen (denk b.v. aan de Sint
Jansmarkt en Halloween).
Wil je je graag inzetten voor een Oerse vereniging,
neem dan contact op met:
dorpsvereniging@oerle.info
of rechtstreeks met de betreffende vereniging (kijk
hiervoor op www.oerle.info kopje -> verenigingen).

Oers Kermis

Oers Kermis in een ander jasje?
De huidige kermis in Oerle levert nauwelijks
nog bezoekers op en het kan zomaar zijn dat
een jarenlange traditie een stille dood sterft.
In de DorpsVisie van DorpsVereniging Oerle
komt duidelijk naar voren dat men het dorpse
karakter graag wil behouden en dat sommige
tradities een bijdrage leveren aan de hechte
dorpsgemeenschap. Voor zowel oudere
dorpsbewoners, basisschoolkinderen, mensen
van Severinus, verenigingen als horeca is het
belangrijk dat sommige tradities gehandhaafd
blijven (wellicht in een andere, aangepaste
vorm).

Wat gaan we doen om meer bezoekers
naar de kermis te krijgen?

Koers van Oers zoekt versterking:
1)
Versterking van de opmaakploeg
Vind je het leuk om met opmaakprogramma’s te
werken of heb je hier ervaring mee?
Eens in de maand moet de Koers van Oers
opgemaakt worden. De werkzaamheden worden
momenteel gedaan door 3 vrijwilligers. Om hen te
ontlasten willen we er graag mensen bij hebben die
bereid zijn eens in de paar weken een paar uur te
besteden aan de opmaak van de Koers van Oers.
Heb je interesse? Neem dan contact op met
secretariaat@koersvanoers.nl
2)
Journalisten met oog voor ‘het dorpse’.
Vind je het leuk om zo nu en dan een stukje te
schrijven of eens een interview af te nemen (alleen
of met zijn tweeën) en maakt het je niet uit of je nu
met de directeur van Severinus praat of met een
echtpaar dat 60 jaar getrouwd is, dan ben jij degene
die bij ons past! Stuur een mailtje naar:
secretariaat@koersvanoers.nl

Bij een klein dorp hoort eigenlijk een soort
nostalgische kermis, kleinschalig, zweefmolen,
poffertjes, eten en drinken. Een kermis waar jong en
oud elkaar ontmoeten en waar ook veel
verenigingen zich kunnen profileren en inzetten voor
hun dorp.
Het valt echter niet mee om exploitanten naar onze
kermis te krijgen. Daarom proberen wij ervoor te
zorgen dat er meer bezoekers komen zodat het voor
de exploitanten ook aantrekkelijk wordt/blijft om
naar Oerle te komen. Misschien moeten we er
bijvoorbeeld straattheater en live-optredens aan
toevoegen, of…
Heb jij nog ideeën om onze kermis, leuker,
gezelliger en sfeervol te maken? Mail deze dan door
naar dorpsvereniging@oerle.info

3)
Ondersteuning van het secretariaat.
Vind je het leuk om eens in de maand een
vergadering bij te wonen en een vergaderverslag te
maken? Niks ingewikkelds aan, maar alle hulp is
voor ons meer dan welkom. Interesse? Stuur een
mailtje naar: secretariaat@koersvanoers.nl

jan1.joosten@kpnplanet.nl
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Koers voor Kids

De redactie van de Koers van Oers gaat de hulp
van een kinderredactie inroepen. Voor deze
redactie worden leerlingen uit
basisschoolgroepen 4 t/m 8 gezocht die
gezamenlijk de nieuwe rubriek ‘Koers voor
Kids’ gaan vormgeven.
Zit je op de basisschool, ben je breed geïnteresseerd
en zoek je een leuke uitdaging? Ben je bijvoorbeeld
geïnteresseerd in nieuws, sport, mode of de
nieuwste elektronische gadgets? En wil je hierover
regelmatig een artikel schrijven, iemand interviewen
of iets anders doen dat in de Koers voor Kids
geplaatst kan worden? Dan ben jij misschien wel het
talent waar wij naar op zoek zijn!
De kinderredactie neemt eens in de maand deel aan
een echte redactieraadvergadering (tijdstip gaan we
in overleg bepalen). De artikelen/columns/foto’s/etc.
die de leden van de kinderredactie aanleveren,
worden geplaatst in de Koers van Oers maar soms
ook op Oerle.info en/of de Facebook-pagina
VirtueelPlein Oerle. Daarnaast worden de artikelen
(veelal) geplaatst op de website van basisschool
St. Jan Baptist.

Dorpsvisie

Presentatie DorpsVisie
Eindelijk is het zover, de DorpsVisie is gedrukt
en klaar om aan iedereen overhandigd te
worden.
We willen deze, zorgvuldig samengestelde
DorpsVisie graag persoonlijk overhandigen aan alle
Oerlenaren.
Daarom wordt u uitgenodigd voor een ludiek
samenzijn op donderdagavond 15 september
a.s. om 20.00 uur.
Meer informatie volgt nog via de media en
www.oerle.info.

Dus: als het bovenstaande je aanspreekt, stuur dan
vóór 20 juli een mailtje met naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd naar
redactie@koersvanoers.nl. Wie weet kan dan
binnenkort heel Oerle en omstreken jóuw
redactionele bijdragen lezen!

De juiste sfeer voor elke gelegenheid!
Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur. In de
weekenden en zomermaanden vanaf 10:00 uur.

Graag tot ziens bij
DINEE CAFE DE KEMPEN
Het Groen 14
5511 AE Knegsel
Tel 040-2055032
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De parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 9 juli 19.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Malaka
Zondag 10 juli 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn
Zaterdag 16 juli 19.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Malaka
(Broekwegkoor)
Zondag 17 juli 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Malaka
Zaterdag 23 juli 19.00 uur:
Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn
Zondag 24 juli 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn
Zaterdag 30 juli 19.00 uur:
Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn
Zondag 31 juli 11.00 uur:
Gezamenlijke Eucharistieviering met Pater Malaka
en Pastor W. Jenniskens
Zaterdag 6 augustus 19.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Malaka
Zondag 7 augustus 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Malaka
Zaterdag 13 augustus 19.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Malaka
Zondag 14 augustus 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pastor J. van Doorn
Maandag 15 augustus 20.00 uur:
Maria ten Hemelopneming
Eucharistieviering met wnd. Pastoor R. Wilmink,
na afloop Lichtprocessie m.m.v. Dameskoor,
Lambertusgilde en Harmonie Sub Umbra

Zaterdag 20 augustus 19.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Malaka
Zondag 21 augustus 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Malaka
Zaterdag 27 augustus 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Miva-collecte)
Zondag 28 augustus 11.00 uur:
Eucharistieviering met Pater Malaka +
kinderwoorddienst (Miva)
Maandag 29 augustus 19.00 uur in
St. Jan de Doperkerk: St. Jan Onthoofding
Eucharistieviering met Pater Malaka met
gilde St. Jan Baptist
Met ingang van 3 september zijn de Heilige
Missen in de Christus Koningkerk op:
Zaterdagavond 19.00 uur en
Zondag om 9.00 uur en 10.30 uur!
de viering van 9.00 uur is onder voorbehoud i.v.m.
ziekte van pastor Jenniskens

Parochieberichten:
Huwelijksjubileum in St. Jan de Doperkerk :
6 juli: Richard en Nellie Verkuijlen – Sanders (50 jr)
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
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Pastor Rudo Franken verlaat
Veldhoven
Na overleg met mgr. De Korte heeft pastor
Rudo Franken vorige maand besloten zijn werk
in de parochie Christus Koning niet voort te
zetten.
Rudo Franken groeide op in Eindhoven, maar heeft
zijn leven als priester doorgebracht in het bisdom
Roermond. Per 1 juni 2014 is hij aangetreden als
eerste pastoor van onze fusieparochie. Hij wist door
zijn innemendheid veel mensen voor zich te winnen,
organiseerde etentjes voor groepen vrijwilligers,
bezocht alle communicanten thuis, leidde
bedevaarten en zorgde voor goedverzorgde
vieringen.
Aanvankelijk leek hij zich hier goed thuis te voelen,
maar in de loop van vorig jaar kreeg hij
voortdurende gezondheidsklachten. Die waren een
gevolg van stress, veroorzaakt door de perikelen
van het proces van eenwording. Het bisdom heeft
daarom in november deken René Wilmink als
administrator aangesteld om de bestuurlijke taken
van Rudo Franken over te nemen. Helaas bleek die
maatregel voor hem niet voldoende om te
herstellen. Integendeel. Begin juni heeft hij zich
voor onbepaalde tijd ziek gemeld en vervolgens
contact gehad met onze nieuwe bisschop over zijn
toekomst. De uitkomst was dat die toekomst niet in
Veldhoven ligt.

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)

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761

Bestuur en pastoraal team betreuren het dat de
zware taken die pastor Franken op verzoek van het
bisdom op zich heeft genomen, zijn gezondheid zo
geschaad hebben. Wij zijn hem dankbaar voor zijn
inzet en inspiratie gedurende de afgelopen twee jaar
en wensen hem van harte toe dat hij zich in de
huidige tussenfase zal kunnen voorbereiden op een
nieuwe pastorale taak binnen ons bisdom.
Binnenkort is er overleg met hem over een passend
afscheid.
We zijn pastor-emeritus Jos van Doorn dankbaar dat
hij tijdelijk veel vieringen van pastor Franken heeft
overgenomen, in afwachting van een nieuwe
benoeming door het bisdom van een nieuwe
pastorale kracht voor onze parochie.
Het bestuur

Italiaanse
autospecialist

Onze winkels kunt u vinden in:
City-Centrum Veldhoven

•
•
•
•
•
•

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

• Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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Slotviering St. Jan de Doper
Slotviering St. Jan de
Doperkerk op 25 juni 2016
Door Alexa Peijnenborgh
Veel parochianen en
belangstellenden bezochten de
laatste reguliere weekendviering
in onze kerk.
Gilde St. Jan Baptist ging vooraf aan
de stoet met pater Malaka en Deken
Wilmink en de symbolen: het St. Jan de Doperbeeld,
St. Janstros, Moeder Teresabeeldje en de cirkel voor
de blikvanger.

Tijdens de viering werden de historie van de kerk en
parochie gememoreerd, de 7 afbeeldingen van de
cirkel uitgelegd, de kaarsen bij de Voorbeden door
geëmotioneerde Severinusbewoners ontstoken en
een prachtig gedicht van Fien de Lepper door haar
dochter voorgelezen.
Convocamus en leden van ’t Koraal verzorgden de
zang, maar ook vanuit de kerk werd volop
meegezongen.

Convocamus en leden van ‘t Koraal verzorgden de
zang.
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Voor meer informatie kunt u ons altijd bereiken via:
Dorpstraat 16 • Postbus 2244 • 5500 BE Veldhoven
Telefoon: 040 - 254 36 36
Fax:
040 - 253 91 32
email: info@vankasteren.nl
internet: http://www.vankasteren.nl

Severinusbewoners onsteken kaarsen bij de
voorbeden.

Vendelgroet van het St. Jan Baptist gilde.
Na de vendelgroet aan de kerkelijke overheid trok
men achter het gilde aan naar d’ Ouw School, waar
het gilde een erehaag voor haar parochianen
vormde. Daar was bij de koffie nog een plezierige
nazit waar men nog veel foto’s van de afgelopen
eeuw, via de beamer, kon bewonderen.
De St. Jan-Overstapcommissie hoopt op 3 juli met
een delegatie van het gilde en een grote groep
parochianen, hun symbolen én de cirkel in de
Christus Koningkerk over te dragen. Dat wordt dan
hun nieuwe onderkomen! U kunt een en ander
mee-/herbeleven via www.christuskoning.nl en
www.oerle.info

Afbeeldingen van de cirkel
St. Jan de Doper van de
schilder Giotto
De afbeelding toont Jezus die
door Johannes gedoopt wordt
in de Jordaan. St. Jan is een
bijzondere heilige van wie
zowel de geboorte- als de
sterfdag gevierd wordt.
De huidige Sint-Jan de Doperkerk stamt uit 1912 en
is een rijksmonument vanwege de neogotische
bouwstijl. Op deze locatie hebben tenminste drie
vroegere kerken gestaan, te weten een kerk van
vóór 1250, een zaalkerk van rond 1450 en een
koepelkerk van 1877. Op 24 juni 2012 hebben we
het 100-jarig bestaan van de kerk gevierd.
Het Wapen van Oerle is afgeleid van het
schependomzegel uit de 14e eeuw, dat een
uitgerukte lindeboom met daaraan het schild van de
hertogen van Brabant-Limburg toont.
Het wapen van Oerle werd op 16 juli 1817 bij besluit
van de Hoge Raad van Adel aan de toenmalige
Noord-Brabantse gemeente Oerle bevestigd.
De Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand in
Zandoerle een rijksmonument.
In de 12e en 13e eeuw stond er in Zandoerle een
houten kerk, die + 1250 werd vervangen door een
kapel. Van 1672 tot 1798 was deze kapel in gebruik
als schuurkerk. In 1807 werd de huidige kapel in
gebruik genomen. In 1960 en zeer recent werd de
kapel door de bewoners van Zandoerle
gerestaureerd. De kadastrale eigenaar van de kapel
is de Roomsche Gemeente van Zandoerle.
Kerkrechtelijk valt Zandoerle onder de Parochie Sint
Jan de Doper Oerle, waardoor het parochiebestuur
als wettelijke vertegenwoordiger kan optreden voor
de katholieke gemeente van Zandoerle.
De St. Janstros komt van de legende dat Johannes
door de Joden werd vervolgd. Toen hij op ’n
vroegavond in de straten van Jeruzalem zijn
vijanden ontmoette, vluchtte hij een huis binnen. Nu
gold in Jeruzalem de wet, dat men tussen
zonsondergang en zonsopgang niemand in een huis
mocht lastigvallen.

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

Om er zeker van te zijn om de volgende dag het
bewuste huis terug te vinden, hingen zijn
achtervolgers een bloementros aan de deur. De
volgende ochtend waren alle huizen in de hele stad
met eenzelfde bloementros versierd. St. Jan had
inmiddels de stad verlaten.
In de St. Janstros moeten de volgende bloemen
zeker voorkomen: notenblad voor de
vruchtbaarheid, St. Janskruid als bescherming tegen
blikseminslag, brand en het is tevens geneeskrachtig
en… de korenbloem, die staat voor de onschuld.
Moeder Teresa
Pastoor Vekemans, die hier 30 jaar in deze parochie
woonde en werkte, vierde in 1983 zijn 40-jarig
priesterfeest. Met het geld dat hij bij deze
gelegenheid van de gemeenschap ontving is door
hem een fonds gevormd voor hulp aan kansarme
kinderen in het noordoosten van India. Hij werd zeer
geïnspireerd door het werk van Moeder Teresa en
haar congregatie en maakte zelfs een reis naar
India. Zeer veel geld werd inmiddels bijeen
gezameld voor de projecten van scholing, opvoeding
en behuizing van kinderen.
Ook na zijn dood in 2002 wordt zijn ideaal
voortgezet en hoe bijzonder is het dan ook dat nu
onder datzelfde pastoriedak Pater Malaka woont, die
uiteraard ook zeer begaan is met Moeder Teresa. De
collecte zo meteen is in zijn geheel voor het
Vekemansfonds, die in het vervolg jaarlijks met
St. Jan zal worden gehouden.
Severinusstichting
Pastoor Vekemans ging op huisbezoek bij zijn
parochianen van de Severinusstichting en nodigde
hen uit om naar de kerk te komen. Voor degenen,
die vrijwel wekelijks naar de weekendvieringen
komen, werden vrijwilligers aangezocht, die hen
konden begeleiden. Jarenlang hebben zij zo deze
kerk bezocht. De parochianen zijn vertrouwd met
hun aanwezigheid en wij zijn blij dat zij er vandaag
ook bij zijn om samen met ons afscheid te nemen
van ons vertrouwde kerkgebouw.
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Slotgedachte van Fien de Lepper
voorgelezen door haar dochter.

Hier zijn we dan in deze kerk voor de laatste keer,
dat doet heel veel mensen zeer. Vooral voor
diegenen die in dit dorp geboren zijn, doet het nog
eens extra veel pijn. Die zijn hier gedoopt en hebben
hun eerste communie gedaan, ook zijn ze hier
gevormd en getrouwd en met hun kinderen naar
deze kerk gegaan. Ze hebben hun ouders hier
begraven en soms ook nog een zus of een broer, ja,
de dood ligt bij ons allen ook op de loer.
Wij danken allen de Heer, dat we hier mochten
komen telkens weer. We mochten hem hier
ontvangen, dat is toch waar we naar verlangen. En
om zijn hulp en bijstand te vragen, in al onze
moeilijke dagen. Ik liep steeds naar links als ik in de
kerk kwam, naar de heilige St. Jan waar ik een
kaarsje aanstak met een vlam.

Ook ieder jaar komen we met de St. Janstros naar
de kerk gedragen voor de heilige St. Jan om
bescherming te vragen. Dan laten we de
St. Janstros hier zegenen, om daarna ons huis
ermee te tekenen. Dit alles is nu voorgoed voorbij,
daarom zijn wij echt niet blij. Ook nu kloppen wij
weer bij de Heer aan, voor hulp om naar een andere
kerk te gaan. Ik lig er ’s nachts soms wakker van,
maar we weten dat het echt niet anders kan. Ik bid
dan laat de kerk alstublieft open, zodat we er toch
nog eens binnen kunnen lopen. Maar lieve mensen
het gaat toch niet om het gebouw, ook in een
andere kerk blijven wij de Heer trouw. We weten
toch de Heer is overal, zelfs nog wel in de
schapenstal. Wij vinden het allemaal erg dat we hier
voor de laatste keer zijn, maar we moeten verder
ook al doet het ons ontzettend veel pijn.
Naar de tv kijken is goed voor ’n keer, maar dan
ontvang je toch niet de Heer. Mensen ga allemaal
met zijn allen mee en blijf niet rondlopen met veel
heimwee. Blijf allemaal geloven in de Heer, hopelijk
zie ik jullie allemaal in de Christus Koningkerk weer.
Het is daar ook fijn in de Christus Koning, want dat
is ook de Heer zijn woning.
Intekenen voor Kerk TV
De parochie Christus Koning is bezig de mogelijkheid
te onderzoeken om iedere zondag de
eucharistieviering van 10.30 uur uit te laten zenden
via Lokale Omroep Veldhoven. Vanaf 20 november
a.s. hoeft u dan enkel uw tv aan te zetten. Welk
kanaal dat op uw tv is, maken we later bekend.
Deze uitzendingen zijn bedoeld voor parochianen die
slecht ter been zijn en voor wie de afstand naar de
hoofdkerk te groot is wanneer de vieringen in hun
eigen kerkgebouw stoppen.
De televisie-uitzendingen kunnen alleen doorgaan
als er voldoende behoefte aan is. Deze maand peilen
we die behoefte via intekenlijsten achterin de
kerken, maar ook door parochianen te vragen hun
naam bij Alexa (205 22 81) of parochiecentrum (op
weekdagen tussen 9.30 en 12.00 uur tel. 253 22 31)
even door te bellen of te mailen naar
secretariaat@christuskoning.nl.

Pater Malaka zegent de St. Janstrossen.

Foto’s: Ad Adriaans
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Kapel Zandoerle
Gerestaureerde kapel Zandoerle weer
in gebruik
Terwijl maandagavond 20 juni de regen met
bakken uit de hemel viel, baden vijftien
mensen de rozenkrans in de pas
gerestaureerde kapel op ’t Gemènt in
Zandoerle. “En die steken allemaal een kaarsje
aan”, weet Harrie Kelders, voorzitter van de
Stichting Vrienden van de Kapel.
Door Ad Adriaans
Een kaarsje laten branden in de kapel kost vijftig
cent. De restauratiekosten zijn helemaal betaald uit
de jarenlange opbrengst van de kaarsenverkoop.
Harrie: “Het geld is door de bezoekers bij elkaar
gebracht en nu krijgen ze er iets voor terug.”

Een kaarsje
We komen in het dorp nog al eens mensen tegen die
vragen: ga je naar het kapelletje? Wil je een kaarsje
voor mij opsteken?
Die mensen komen uit alle lagen van de bevolking,
onder hen ook gelouterde mensen die zelf vaak
moesten knokken. Op die momenten voel je, dat
zo’n kaarsvlammetje niet zo maar een sentimenteel
lichtje is. Als iemand een kaars pakt, en een lucifer,
en die kaars voor iemand aansteekt, dan is er toch
sprake van warmte van de ene mens voor de andere
mens.
Duizenden mensen steken op een dag een kaarsje
aan. Dat is heel anders, dan wanneer duizenden
mensen geen kaarsje aansteken. Bidden betekent
niet alleen vragen voor jezelf, maar ook vragen voor
een ander. Zoals je een kaarsje voor een ander
opsteekt, zo vindt door het gebed
een verbinding tussen mensen
plaats en dat is een grote kracht in
de samenleving.

De kapel na de restauratie.
Het rijksmonument uit 1807 was hard aan renovatie
toe na de laatste opknapbeurt in 1960. De fundering
en de kap zijn aangepakt en delen van muren
waarin scheuren zaten, zijn opnieuw gemetseld. De
kapel is voorzien van een nieuw plafond en het
gebedshuisje heeft nu ook een binnenmuur. De witte
verf is van het pand verwijderd waardoor nu het
schoonmetselwerk te zien is. Alleen de voorzijde
heeft weer een lichte kleur. De kapel is rondom
voorzien van bestrating zodat bezoekers nu het hele
gebouw kunnen bezichtigen.
De stichting heeft veel hulp gekregen van het
bedrijfsleven en de Zandoerlenaren. Kunstenaar
Hanneke van der Zanden zorgde woensdag 22 juni
voor de finishing touch. Met penseel voorzag zij de
voorzijde van de kapel weer van de paarse tekst die
er eeuwenlang op stond: O.L.Vr. van ’t Zand, bidt
voor ons. Op vrijdag 22 juli vindt de officiële
heropening van de kapel plaats. Om 19.30 uur vindt
er een openluchtmis plaats met medewerking van
pater Malaka en de pastoor van Knegsel. Na de mis
volgt een vendelgroet. Aansluitend staat er in
restaurant ’t Zand een consumptie klaar.
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Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

Overpeinzingen

MAKELAARDIJ
Zomer!

De Reijenburg 42 • 5501 LD Veldhoven
Tel. 040 254 15 28 • www.henrikox.nl

Ja de langverwachte zomer
is toch echt gekomen.
De start was misschien niet
helemaal precies zoals de
meesten gehoopt hadden,
want ja ... die heftige
regenbuien en dat onweer …
daar zat niet iedereen op te
wachten denk ik zo.
Die onweersbuien brachten mij trouwens weer even
terug in mijn vroege jeugdjaren.
Bij ons thuis was het de gewoonte om bij onweer de
kinderen allemaal (9 in ons gezin) wakker te maken
en uit bed te halen, heel het huis te zegenen met
wijwater (dat wij altijd voorhanden hadden) en dan
gezamenlijk op de knieën de rozenkrans te bidden.
Waarschijnlijk omdat wij toen in de buurt van de zee
woonden, gingen mijn gedachten dan altijd naar de
vissers die op zee waren en het beslist nog minder
plezierig hadden dan wij op onze blote knietjes op
het ruwe tapijt dat in onze kamer lag.
Nee, plezierig vond ik die onweersbuien allerminst.
Nu ben ik er trouwens nog steeds niet dol op.
En omdat ik me later bij het volwassen worden
bedacht, dat die manier bij ons vroeger thuis, niet
de beste manier bleek om kinderen over hun
meestal aangeboren angst voor onweer heen te
helpen, heb ik het met de kinderen die later in mijn
eigen leven kwamen anders gedaan.
Wie sliep mocht gewoon blijven slapen en degene
die wakker werden probeerde ik af te leiden door
liedjes te zingen, een verhaaltje te vertellen of een
spelletje te doen. Dat bleek te helpen en mijn eigen
kinderen hebben daardoor niet de heftige angst voor
onweer van mij overgenomen.

Bij mij zelf heeft het jaren
geduurd voor ik een beetje
over die angst heen was.
Natuurlijk … het blijft
belangrijk om voorzichtig te
zijn bij onweer, want zulke
natuurkrachten zijn sterker
dan de mens.
Onnodig de deur uitgaan
met zulk weer doe ik dus beslist niet, maar verder
ga ik genieten van de aangebroken zomertijd, die
deze eerste onweersbui heeft ingeluid.
En ik wens een ieder een heel fijne zomer.
Thea.
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Bestuursvergadering

Openbare bestuursvergadering
DorpsVereniging Oerle
Aankomende bestuursvergadering van
DorpsVereniging Oerle is deze keer weer openbaar.
Wilt u hierbij aanwezig zijn en een onderwerp/vraag
inbrengen, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 4 dagen
van tevoren te melden bij de secretaris. (dit i.v.m.
de benodigde ruimte in d’Ouw School.) Bij voorkeur
per e-mail: dorpsvereniging@oerle.info
Wanneer:
Aanvang:
Locatie:

Maandag 25 juli 2016
19.30 uur in
‘t Jeugdhuis van d’Ouw School

De agenda voor 2016 ziet er als volgt uit:
Agenda:
1.
Opening
2.
Notulen vorige vergadering 07-03-2016
3.
Ingekomen stukken
4.
Dorpsvisie
5.
Speerpunten DorpsVereniging Oerle/
Raadsfracties
6.
Kermis 2016
7.
Werkgroep herbestemming kerk Oerle
8.
Zorgcentrum
9.
Voorzitter DorpsVereniging Oerle
10. Mogelijk voorlichting door gemeente
Veldhoven over huisvesting statushouders
11. Buurtpreventie Whatsapp
12. Wandelpaden
13. Mededelingen
14. Rondvraag
15. Sluiting

Crypto Oers, puzzel 32

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 31 was:
1.
LakenVelder
2.
KEmpke
3.
ZuidzoRg
4.
De Bont
5.
TeAparty
6.
JAcobs
7.
PanneNkoeken
8.
BuurTpreventie
Familienaam: Verbaant
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Leo Bogaerts, Mieke van Campen, Bets Hospel, Kees
Hulshorst, Corné Kelders, Noortje Kemp-Manders,
Maria de Kort, Henriette Segers
1
2
3
4
5
6
7
1. Hebben zij St Jan Baptist in de steek gelaten
begin juli? (15)
2. In Oerle-Zuid vind je een plant met stekels
zonder C (5)
3. Groen en Keurig brengt delen van planten bij
elkaar (17)
4. Ger en Marlein of Frans en Niecky (3,2,4)
5. Bouw & verbouw deze Bloemenkeur tot een
bewoner van de Welle (11)
6. Rose is anders een schitterende plaats in De
Kempen (4)
7. Zo te horen komt deze makelaar uit dezelfde
plaats als de kruidendokter (3,8)
Succes!
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Op stap met TCO

Open dag de Nieuwe Band

Stichting

Met TCO naar Prison Island Utrecht kartfabrique.
We gingen met tco naar Utrecht met de bus. Daar
gingen we karten en prison break spelen.
We werden in 3 groepen verdeeld.
Als eerste gingen we karten. We kregen allemaal
een pak aan en een helm op en gingen in een kart
zitten.
We deden een wedstrijd van een paar minuten en
daarna moest de volgende groep.
Toen iedereen gekart had gingen we friet eten en
naar prison island.

Zaterdag 27 augustus houdt stichting de
Nieuwe Band haar open dag van 10.00 uur tot
15.00 uur. Dit is aan de van Aelstlaan 14 in
Veldhoven.
De Nieuwe Band biedt heel veel activiteiten: diverse
sporten, computer, houtbewerken maar ook
speksteen snijden of werken met glas op diverse
manieren.
Je kan ook kleding maken, bloemschikken,
kalligraferen of kaarten maken. Of leren converseren
in het Engels en Spaans.
Tijdens de open dag worden werkstukken van
deelnemers getoond. Het is de moeite waard om te
komen kijken wat er allemaal gemaakt wordt. Op de
open dag kunt u zich ook inschrijven voor deelname
aan van de vele activiteiten.

We werden weer in groepjes verdeeld van ongeveer
4 personen. Je mocht kiezen waar je begon en er
waren heel veel verschillende kamers waar je uit
kon kiezen.
Toen we voor een deur stonden kregen we allemaal
een hanger waar een zwart klipje aan zat waar je de
deur mee open kreeg.
En toen konden we een uur allerlei kamers
uitproberen.
De laatste kamer heette ‘’Dive’’. Dat was een kamer
waarin een soort gevangenis zat waarbij je onder
het bed moest kruipen waar je in een soort
skippyballenbak terecht kwam. Hier moest je uit
zien te ontsnappen en als dat gelukt was, was deze
missie geslaagd.
Dit was mijn leukste kamer. Toen de tijd voorbij
was, gingen we allemaal onze jassen en tassen
pakken en gingen we met de bus richting huis. Het
was een hele leuke dag.
Groetjes Mart van der Velden.
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Het interview

Rina Raijmakers zeventig jaar
coupeuse
“Sommigen van mijn leeftijd vervelen zich. Ik
nooit. Ik heb altijd iets liggen om mee aan het
werk te gaan.” Rina Raijmakers (87) heeft de
afgelopen zeventig jaar al honderden meters
stof door haar vlijtige handen laten gaan. Haar
jarenlange werk als coupeuse is haar hobby.
Door Ad Adriaans
De tafel ligt vol met patronen, spelden, stofjes en
een naaidoos. Aan de muur hangt een Akte van
Bekwaamheid als Coupeuse uit het jaar 1946. Op de
rugleuning van een stoel wachten een broek van de
buurvrouw en een hesje van de pedicure om
vermaakt te worden. Momenteel heeft ze net een
fraai colbert voor haarzelf gemaakt. Er gaat al
zeventig jaar lang bijna geen dag voorbij of Rina zit
achter haar naaimachine.

Naaischool
Ze is geboren en getogen in Veldhoven. “Na zeven
klassen lagere school zou ik eigenlijk naar de
achtste klas moeten. Het hoofd van de school zei
tegen mijn moeder dat ik ook naar de naaischool
kon gaan. Dat deed ik. De school stond aan de
Dorpstraat en er werd les gegeven door nonnen. Na
een jaar lingerie en twee jaar voor costumière moest
ik nog twee jaar leren voor het diploma coupeuse.”
Toen ze in 1946 slaagde voor het diploma was de
opluchting groot. “Als laatste werd ik naar voor
geroepen. Ik kneep hem omdat ik een blouse als
enige anders had gemaakt en vreesde dat ik gezakt
was.
14

Maar ik slaagde met lof en eer van de jury met een
negen voor naaien en een negen-en-een-half voor
prijs- en stofberekenen. Nog nooit ben ik zo blij
geweest”, zegt de coupeuse. Tijdens de uitreiking
kreeg Rina te horen dat ze als zestienjarige de
jongste gediplomeerde coupeuse van het land was.
Thuisgekomen werd het resultaat met het gezin
gevierd met warme chocolademelk waarin ze een
beschuit sopten.
Uitdaging
Al tijdens haar opleiding werkte ze voor derden. “Er
waren in die tijd geen kledingzaken in Veldhoven.
Mensen kochten stof en lieten de naaister thuis
komen.” Tot op de dag van vandaag maakt ze er
een sport van het maximale uit een lap stof te
halen. “Als ik drie jurkjes moest maken uit een lap
stof, haalde ik er vier uit. Dat blijft een uitdaging
voor me.” In 1950 ging Rina werken voor
kleermakerij Derijks in Waalre. “Ze maakten kleding
voor de betere stand. Daar heb ik het vak pas goed
geleerd, inclusief het onderhoud aan de machines.”
Ze bleef er tot ze in 1956 trouwde met Jan
Raijmakers. Tot 1963 woonde het echtpaar in
d’Ekker. In dat jaar konden ze in Oerle in de
Zittardsestraat grond kopen om er een huis op te
bouwen. Jan pendelde op en neer tussen d ‘Ekker en
Oerle en bouwde zelf het huis. Rina en Jan kregen
vijf kinderen. In 1991 kwam Jan te overlijden. Rina
woont nog steeds in de Zittardsestraat.

Kanaries fokken
Toen haar broer Jan in militaire dienst moest,
zorgde Rina voor zijn vogels. “Met het fokken van
kanaries verdiende ik zoveel dat ik er mijn eerste
naaimachine van kon kopen. Het was een
trapnaaimachine van het merk Pfaff. Later liet ik de
Pfaff voorzien van een motor.” Ze zweert bij het
merk Pfaff. Haar huidige machine, de derde pas,
doet al weer 37 jaar dienst. “Ze bevallen heel goed.
Ik kan er alles mee naaien, niet alleen stof maar ook
plastic en leer.”
Ondergewaden
Naast kleding maken voor derden kleedde Rina ook
lange tijd haar kinderen. En nog steeds weten de
kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen haar te
vinden. In de tijd dat het echtpaar in de wijk d’Ekker
woonde, kwam de toenmalige pastoor Geurts aan de
deur met een lap stof. Rina moest er zeven albes
van maken, de witte ondergewaden voor
geestelijken. Toen ze klaar waren kwam de pastoor
ze ophalen. “Hij vond ze prachtig. Met een ‘Moge
god u lonen’ en een handdruk vertrok hij. Ik was
niet assertief genoeg om hem de rekening mee te
geven”, zegt ze met een lach. Ook maakte Rina een
tijd lang kleding voor bewoners van Severinus die
vanwege hun lichaamsbouw niet terecht kunnen in
een kledingzaak. De fijnste stof om mee te werken
vindt ze natuurlijke stoffen zoals katoen, wol en
linnen. Goede herinneringen bewaart Rina aan de
ruim tien bruidsjurken die ze gemaakt heeft. Een
lastige klus was het plaatsen van een rits in een
lammycoat vanwege de dikte van het materiaal.
Hoofdbrekens kostte haar ook een jurk van taft zijde
met een asymmetrische sluiting, maar ook dat is
goed gekomen.

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

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Naast het naaien heeft Rina ook nog tijd voor andere
dingen. Zo gaat ze op maandag gymmen, op
woensdag legt ze een kaartje en de donderdag staat
in het teken van koersballen en handwerken. Tot
besluit heeft de ervaren kleermaakster nog een tip
om een bloedvlek uit stof te laten verdwijnen. “Maak
een stuk rijgdraad vochtig in je mond. Leg die
vervolgens op de vlek en het bloed zal in de
rijgdraad trekken.”
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Open dag de Bijenberkt

10 juli Landelijke Open Imkerijdag
Ook dit jaar doet de Veldhovense BijenBerkt
daar weer aan mee. U bent van harte welkom
op het nieuwe terrein aan de Berkt 37.
Ieder jaar zijn er in
het hele land mensen
die eigenlijk wel iets
meer willen weten
over die bijen en hun
“toch wel geheimzinnige leven”. Op de
Landelijke Open
Imkerijdag zijn er elk
jaar imkers die actief
om over hun hobby vertellen. En antwoord geven op
bijvoorbeeld de vraag of er echt zoveel bijen dood
gaan? Is honing echt zo gezond? Wonen er echt
50.000 bijen in een kast? En ga maar door………
Gelukkig zijn de meeste imkers zeer bevlogen en
gaan ze met plezier uw vragen te lijf. De imkers in
Veldhoven staan klaar voor u. Ook voor de kinderen
is het leuk om een bezoek te brengen aan de
BijenBerkt. Er is een keur aan activiteiten en
uiteraard is de honing weer overheerlijk! Er is
honing te proeven en als u wilt kunt u ook honing
kopen.
Beleef het bijenhouden van nabij
Tijdens deze dag kunt u onder andere:
− een bezoek brengen aan de bijenhal
− zien hoe vroeger bijen werden gehouden en hoe
nu bijen worden gehouden
− honing proeven en kopen
− alles te weten komen over de hobby van het
bijenhouden en de cursus die wij geven
− een bijenhotel kopen (in samenwerking met d’n
Oerse Have).
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Ook voor de kinderen zijn er diverse activiteiten
zoals:
− een bijenhotel maken
− zaadbommen maken
− een foto laten maken
in een imkerpak
Je kunt een foto maken in
een imkerpak of een
“hotel” timmeren voor
bijen. Er is uiteraard veel
informatie over bijen en
hun leven te zien, het
verschil bijvoorbeeld tussen honingbijen en solitaire
bijen (wat zijn dat dan?) of wespen. Ook kun je
vieze handen halen door “zaadbommen” te maken.
Kortom……………genoeg te doen en zeker een
bezoekje waard.
U bent welkom op zondag 10 juli van 10.00 uur tot
16.00 uur.
Voor meer informatie:
W. van Erk (wvanerk@onsbrabantnet.nl) en
http://veldhoven.bijenhouders.nl

Uitslag Pub Quiz 2016

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
kaas
Ronde: worst foto 1
Naam
1 Koers van Oers
2 The Grease
Lightnings
3 Slikkers
4 Indiana Oers
5 Nievanhiernie
6 Oerse Degrees
7 Friday night fever
8 Oerse Bikers
9 Team Zandoers
10 Lollyballers 3.0
11 Chant' Oers
12 t Clubke
13 De Discoballen
14 DISCO dip 4
15 Team 8
16 Het grote derde
17 Toverballen
18 Fiësta
19 Sailorscourt

1
1
1

2

3

4

5 Tot.

10

7 12

6

9

11

55

10
10

6 11
6 14

7
5

9
7

11
12

54
54

10

5 12

7

8

11

53

10

4 13

4

7

13

51

10
10

5 14
4 15

5
4

7
5

9
11

50
49

10
10

3 10
5 15

5
5

9
6

11
6

48
47

10
10

3 10
6 14

5
3

9
6

9
6

46
46

10
10
10
10
10
10
10

7 12
4 7
6 6
3 8
4 11
4 11
5 7

4
4
5
4
4
4
4

5 6
8 10
6 10
8 10
10 3
5 8
6 9

45
44
43
43
42
42
41

10

1 12

4

7

6

40

20 Van Alles Wa
21 Zondagmiddagapp

10

4 10

3

4

8

39

10

4 14

3

4

3

38

22 2 Velden vol Tina's
23 Pleiners
24 We love Jantje

10
10

4
4

5
5

7
7

9
4

38
38

10

4 12

3

6

2

37

10

4

5

3

6

9

37

25 Niet arrogant,
gewoon weer
de beste
26 Kubus kop & Co

3
8

10

4

5

3

8

6

36

27 Oerse vrouwen
28 Alegria

10

4

9

3

5

4

35

8

3

7

4

8

4

34

29 Hayek
30 Vakantieprogramma Oerle
31 The Wolf of
Boergondisch Oers
32 Hondjes
33 Stayin' Alive
34 Petersbeterweters

10

3

8

1

6

4

32

10

4

6

4

6

1

31

10
10
8

2
4
2

4
3
3

1
4
2

4
6
5

9
3
10

31
30
30

10

2

1

2

8

6

29

2

2

8

5

8

3

28

4
-

3 10
2 8

2
2

3
4

3
5

25
21

35 Lulleaus
der Juribes
36 Ok gezellig !
37 De Bokjes

1

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, Jaargang 6, nr. 6, 1975
Jeugd van de 2e klas
Marlies van Heugten gaat a.s. zaterdag naar
Veldhoven verhuizen.
Het is dan een afscheid van onze school. We zullen
ze missen in de klas, want al babbelt ze zo nu en
dan wel een beet je veel (hum), ze heeft altijd goeie
zin en ze kan geweldig goed met iedereen
opschieten. Bovendien kan ze toneelspelen als geen
ander!
Ze zal zich wel thuis voelen op die andere school.
Hou je teal Marlies!! En hier is haar
"afscheidsbriefje"
Wij gaan verhuizen naar Veldhoven. Ja, naar de
Kapelstraat.
Het is dicht bij de familie van Meurs. Ja, ik vind het
zo maar raar om Oerle te gaan verlaten.
En zeker onze klas!
Ik had een goede meester, maar nu ga ik hem
verlaten.
Maar als ik weg ben, stuur ik een kaart, ja, dan zet
ik er op:
vele groeten van Marlies.
---Geweldig is die Eric Segers, ha, ha. Lees maar eens.
Als wij naar de Zwarte Peer gaan, dan kijken wij
naar de dieren,en héél zeker naar de paard en naar
de koei. Soms stinkt het er wel eens en dan slaat
mijn bril aan en dan moet ik hem weer met mijn
zakdoekske weer afpoetsen. En dat moet zo twee
keren! Weet je waarom?
Omdat ik naar binnen en naar buiten loop. Maar als
ik er mijn zakdoek voor hou, dan wordt hij niet vuil.
En dan zegt Zwarte Peer:
kunnen jullie de koei en de paard voeieren?
En den zeg ik ja en dan gaat de boer zelf efkes
luieren! En terwijl ik de beest aan het voeren ben,
zit hij de krant óók nog te lezen, en dan denk ik bij
mijn eige wat is die Loch lui! Te lui om de dieren te
voeren!
En zelf moet ik sjouwen met dieje mais en dat vind
ik niet fijn!
Dus doe ik een mand vol in plaats van een emmer.
En als ik dan klaar ben, dan doe ik mijn bril af en
dan ga ik weer efkes naar binnen en dan doe ik
efkes buurten.
En als ze het op hebben, dan doe ik ze nieuw stro
geven en dan, dan gaai ik mijne riek weg leggen,en
dan ruim ik de mest op.
----
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Groot en belangrijk nieuws van Peter Bierings.
Vanmorgen werd bij ons een lammetje geboren!
Toen ik uit school kwam, keek ik in de stal en daar
lag het gedekt met hooi.
Wie zou het eruit getrokken hebben?
Ik ging naar binnen en vroeg aan mama: Wie heeft
het schaapje eruit getrokken?
Mama zei, familie van ons heeft het gedaan. Het is
een mooi lam,hè? zei mama. Ja,dat vind ik ook, zei
ik.
Ik ging toen telkens kijken.
's Avonds kwam papa thuis van zijn werk.
Toen kwam ik naar buiten en zei tegen papa: we
hebben een lammetje gekregen!
Nou dat is leuk! Over twee weken holt hij al in de
wei!
---Het vogeltje en de jongen.
Het verhaaltje van René van Herk.
Er zat een vogeltje op het hek.
Ze zong zó mooi en ze zag er zó mooi uit.
Er kwam een jongen aan, hij had een
zweep bij zich.
Daar wou hij het vogeltje mee slaan. Maar het vloog
weg en de jongen was woedend.
Hij zag vuurrood!
Hij liep naar huis en hij zei geen woord tegen zijn
moeder, want hij was boos!!
De volgende dag ging hij weer weg. Maar er was
geen vogel meer te zien. Alle vogels waren weg.
De jongen werd nog bozer dan boos. En nou is het
uit.
---Rond deze tijd zie je veel kraaien. In de lucht en op
de akkers.
Peter Gijbels heeft er ook een, wel een tamme
natuurlijk.
Hij schreef dit vlotte verhaaltje voor jullie.
Als ik 's morgens naar mijn kraai ga, om hem te
voeren, vindt hij dat fijn. Ook als ik 's avonds kom,
want dan heeft hij honger! Hij heeft altijd wel graag
voer. Maar soms dan vergeet ik het, maar dan doet
mama het.
Eerst, al meer dan een jaar geleden, zat hij maar in
een kleine kooi. Toen heeft papa een nieuwe
gemaakt.
En toen het zomer was, mocht hij buiten. Opeens
was hij echter weggevlogen!
Ons papa kon hem niet meer vinden. Toen kwam
papa mij halen.
Maar ik zag hem ook niet.
Toen kwam Driek Aarts.
Die zag hem wel, hij zat tussen de heg. Helemaal
verstopt.
Je kon hem niet goed zien.
En toen het avond was, moest hij in de kooi. En ik
moest hem weer voeren.
Toen moest ik naar bed.
Ik had een fijne dag gehad en toen viel ik in slaap.

Zonnebloem op stap

Zonnebloem Oerle op stap naar
Hoogeloon
Deze keer zijn we op bezoek geweest bij de
Ruurhoeve. Na de ontvangst werd er een film
vertoond over het bedrijf "De Ruurhoeve". Een mooi
familiebedrijf in Hoogeloon, dat zich bezig houdt met
de (melk)koeien, kaasmakerij en de verkoop van
allerlei zelfgemaakte kazen, vlees, ijs en andere
lekkernijen.

De boer gaf na de film nog wat uitleg en daarna was
er een rondleiding. Tijdens de rondleiding vertelde
de boer enthousiast over zijn bedrijf.
Voor enkele gasten uit Oerle was het erg lang
geleden dat ze op een boerderij waren geweest. Een
enkeling was nog nooit op een boerderij geweest.

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

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

De melkrobot was voor veel gasten helemaal nieuw.
Er is de laatste jaren ook erg veel veranderd en
gemoderniseerd op het boerenbedrijf.
Na de
rondleiding
stond er een
heerlijke
boerenlunch
voor iedereen
klaar. En
natuurlijk
werd het
winkeltje nog
bezocht. En
verschillende
zelfgemaakte
kazen geproefd. De Ruurhoeve heeft zelf ook een
kaas ontwikkeld, die goed is voor het cholesterol. De
Cholfitty kaas. Erg lekker!

Het was een geslaagde activiteit.
Zonnebloem Oerle.

fractie@cda-veldhoven.nl
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VakantieProgramma Oerle

Heeft u ook al zo’n zin in de gezellige Oerse zomeractiviteiten? Aan het einde van de
zomervakantie staat het VakantieProgramma Oerle weer gepland voor alle Oerse Basisschool
kinderen! Maar ook de kinderen die ergens anders op school zitten (maar wel in Oerle wonen) zijn
welkom! Schrijf uw kinderen in en help zelf eens een dagje mee! Gegarandeerd gezelligheid en we
kunnen ALLE hulp van ouders gebruiken.

ACTIVITEIT

DATUM

GROEP

Olympische dag

Zondag 21 augustus

Groep 2 t/m 8

Bivak Oerle

Dinsdag 23 t/m woensdag 24 augustus

Groep 2 t/m 5

Bivak Valkenswaard

Dinsdag 23 t/m donderdag 25 augustus

Groep 6 t/m 8

Speeltuin

Vrijdag 26 augustus

Groep 2 t/m 5

Bobbejaanland

Maandag 29 augustus

Groep 2 t/m 8

Vossenjacht & Disco

Woensdag 31 augustus

Groep 2 t/m 8

Afsluitactiviteit

Vrijdag 2 september

Groep 2 t/m 8

DEELNEMEN
De deelnemersbijdragen zijn als volgt:
1 kind per gezin

€

55

2 kinderen per gezin

€

95

3 kinderen per gezin

€ 140

Het is ook mogelijk om voor één week in te schrijven.
De kosten voor inschrijving zijn dan € 32.50 per kind, ongeacht het aantal kinderen per gezin.
De eerste week loopt van zondag 21 augustus tot en met zaterdag 28 augustus 2016.
De tweede week loopt van zaterdag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september 2016.
HULP VAN DE OUDERS EN/OF BROERS EN ZUSSEN
Om tijdens het vakantieprogramma alles goed te laten verlopen hebben wij de hulp van ouders en/of broers
en zussen hard nodig. Wij vertrouwen er op dat wij op uw inzet kunnen rekenen en dat u op het
inschrijfformulier invult wanneer u kunt helpen.
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan uitsluitend via de website: www.vakantieprogramma-oerle.nl
Mocht je er niet uitkomen met de inschrijving via de website laat het dan even weten aan een van de
contactpersonen van het vakantieprogramma. Die helpen je graag.
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Veldhoven 10 Miles

Oersmakelijk

Zaterdag 27 augustus 2016 4e editie
Veldhoven 10 Miles
De Veldhoven 10 Miles zal dit jaar voor de vierde
maal worden georganiseerd door GVAC Veldhoven.
Een evenement door het bosrijke gebied van
Veldhoven dat u niet mag missen. Start en finish op
de atletiekbaan van GVAC.
Programma:
16.00 uur - SPORTIEVE WARMING UP
voor de kinderen
16.15 uur - KIDDY RUN Gesponsord door
Albert Heijn Kromstraat
16.30 uur - KIDS RUN 1,4 KM Gesponsord
door Albert Heijn Kromstraat
17.00 uur - KIDS RUN 2,5 KM Gesponsord
door Albert Heijn Kromstraat
18.00 uur - VELDHOVEN 10 MILES
(Wedstrijd, Trimloop voor recreanten &
Bedrijvenloop)
18.05 uur - 5 MILES (Trimloop voor recreanten &
Bedrijvenloop)
Voorinschrijving via:
www.veldhoven10miles.nl/inschrijven
Het is voor volwassenen niet mogelijk om in te
schrijven op de dag zelf.
Atletiekunie Niet leden
Kiddyrun (400 meter)

gratis

gratis

Kidsrun (1,4 en 2,5 km) gratis

gratis

5 Miles

€ 6,00

€ 7,00

10 Miles

€ 9,00

€ 10,00

Bedrijvenloop 5 miles

n.v.t.

€ 75,00

Bedrijvenloop 10 miles

n.v.t.

€ 100,00

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
info@veldhoven10miles.nl
Zie voor meer informatie onze site
www.veldhoven10miles.nl

Het recept komt deze keer van Yvonne van der Aalst

Mocca ijstaart
Deze taart maak ik bij elke verjaardag, omdat de
kinderen deze heel erg lekker vinden.
De taart is heel makkelijk te maken en je kunt deze
goed bewaren in de diepvries als er over is.
Ingrediënten (voor 4 personen)
-1/4 liter slagroom
-2 eetl. suiker
-2 zakjes klopklop
-1 kopje melk
-4 eiwitten
-1 zakje mokkaschuimpjes
-1 pak lange vingers
-mokkaboontjes
Bereidingswijze:
1. Verdeel de lange vingers in een taartvorm.
2. Klop in een kom de slagroom met de suiker.
3. Klop in een andere kom de klop-klop met de melk
(zoals aangegeven staat op het zakje)
4. Klop in een derde kom de eiwitten stijf, zorg dat
de kom vet vrij is.
5. Verkruimel de mokkaschuimpjes grof door de
eiwitten en spatel de 3 mengsels goed door
elkaar.
6. Schep de slagroom/klopklop/eiwitmengsel
bovenop de lange vingers.
7. Aluminiumfolie erover doen en minimaal 5 uur in
de diepvries zetten.
8. Garneren met mokkaboontjes en eventueel
slagroom.
Tip: je kunt er ook wat stukjes chocolade
door doen of simpel hagelslag.

Ik wil de pollepel doorgeven aan
Yvonne van Diessen omdat ze net als wij
sinds kort in de nieuwe wijk wonen. Onze
kinderen zitten bij elkaar in de klas.
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Iedereen bedankt!

Boergondisch Oers bedankt iedereen
Lieve mensen uit Oerle, het lijkt alweer lang geleden
maar wat was het weer een topweekend 3 en 4 juni.
Wat hebben we een geweldig dorpsfeest achter de
rug! Na een week van opbouwen, sjouwen,
spelletjes voorbereiden en inrichten. Het feest begon
op vrijdagavond met de PubQuiz. Ook dit jaar weer
een overweldigend succes, er deden bijna 40 teams
mee! De quiz werd gewonnen door het team van de
Koers van Oers. De tweede prijs was voor het team
van The Wolf of Boergondisch Oers.
En de derde prijs voor het team van de Slikkers
(Janus Hagelaarsstraat). Een heuse dance battle
moest de doorslag geven tussen de tweede en de
derde prijswinnaars. Daarna danste iedereen verder
op de heerlijke beat van The Groove Foundation!
Enkele optredens van de dansers van Bruce Dance
Factory zorgden voor heerlijk kijkplezier.

De finale werd gewonnen door het Koppel en die
hebben dan ook de ‘Mart de Graaf’ Wisseltrofee
gekregen. We hebben de trofee dit jaar voor het
eerst zo genoemd om onze oud-voorzitter te eren.
Dat deze prijs door het Koppel gewonnen is (de
buurtvereniging van Mart) kan niet mooier!

Op zaterdagmiddag verzamelden zich alle Oerse
kinderen voor de spelletjesmiddag. Ze genoten van
alle spelletjes op het veld, lekker in het zonnetje.
Daarna werden de kraampjes op het Foodplein
geopend met heerlijke gerechtjes die door Eetcafé
de Kers verzorgd waren. Cafetaria de Smickel
verzorgde de frietjes en het ijsje. Samen een
overheerlijk Boergondisch menu.
Helaas vonden de weergoden het nodig om ook nog
een duit in het zakje te doen door enkele ijsklontjes
af te vuren. Het regende en hagelde korte tijd zo
hard dat het niet meer verantwoord was om het
volleybaltoernooi door te kunnen laten gaan. Dit was
voor het eerst in de geschiedenis van Boergondisch
Oers. Maar er zit creativiteit in héél het dorp en zo
heeft Max van der Pas ons geholpen met het
opzetten van het Bierpong toernooi.
Een leuke oplossing om toch een toernooi te spelen!

Het Koppel wint de ‘Mart de Graaf’ wisseltrofee.
Om het weekend af te sluiten heeft de Oerse
Feestband onder leiding van Egbert Daal de tent op
z’n kop gezet. Het werd een heerlijke after party,
een prachtige afsluiting van een schitterend
weekend.
Het waren twee fantastische dagen. Waar moeten
we beginnen met bedanken. Het was één grote coproductie, zonder jullie hulp is Boergondisch Oers
niet mogelijk. Oerle bedankt, tot volgend jaar!
Applaus voor jezelf!
Stichting Boergondisch Oers
Voor foto’s en uitslagen prijsuitreiking zie
www.boergondischoers.nl
Een foto-impressie van vrijdag en zaterdag is ook te
vinden in de omslag van de Koers van Oers.
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Rondvlucht TCO

Vernieuwde buurtpreventie

Stichting

Winnares van de TCO
rondvlucht 2016

Uitnodiging vernieuwde
buurtpreventie

Dit jaar was Anja Das uit Wintelre
de gelukkige winnares van de loterij
van het Tiener Comité.

Naar aanleiding van de laatste woninginbraken,
willen wij de buurtpreventie een nieuwer jasje
gaan geven door middel van de "buurt
WhatsApp".

11 juni ging het gebeuren. Piloot Adrie Ham had
goed weer besteld en Anja kon heerlijk genieten van
het mooie uitzicht.

Sommigen van jullie zullen dit wel herkennen en
misschien ook al wel hebben toegepast. In
verschillende gemeentes zijn deze preventies al
met succes toegepast.
Vandaar ook deze oproep naar jullie toe om onze
informatieavond bij te komen wonen op
woensdagavond 13 juli in d’Ouw School.
Deze avond begint om 19.30 uur met een kopje
koffie of thee. Rond de klok van 20.30 uur
hopen we weer klaar te zijn.

Oerle, Wintelre, de Beerzen en nog wat plaatsen
werden vanaf grote hoogten bekeken.
Het was een geslaagde rondvlucht. Adrie, bedankt!
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Collectanten gezocht!

Maak je sterk tegen MS
Van 21 t/m 26 november organiseert het
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte. 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 een van de belangrijkste bronnen 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!
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Oerse bedrijvengids

Op de website www.oerle.info wordt de mogelijkheid
geboden voor Oerse bedrijven en Oerse
ondernemers om hun contactgegevens tegen een
vriendelijke vergoeding van € 50,— per jaar
(inclusief BTW) op de site te plaatsen.
In de menubalk op de homepage staat een kopje
met “Bedrijvengids”. We plaatsen daaronder uw
bedrijfslogo met de contactgegevens en een link
naar uw eigen website. Bovendien plaatsen wij alle
bedrijfslogo’s in een kleine roterende banner op de
homepage van www.oerle.info.
Met deze € 50,— zorgt u ervoor dat de site
www.oerle.info ook in de toekomst in de lucht kan
blijven en continue up-to-date gehouden wordt.
We betalen hier onder andere de hosting en het
onderhoud van de website van.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info
of redactie@koersvanoers.nl

Gevonden

In de week van 13 juni is in de St. Janstraat een
rugzakje met sportspullen gevonden.
Het betreft een geel/groen rugzakje van het merk
Nike.
Het is af te halen bij de vinder: Corrie Wilting,
Kerkstraat 15 in Wintelre, tel.nr: 040-2051398.

Zei spreuken

Ruim dertig jaar geleden kwam wekelijks het
programma Showroom op tv. Daarin werden
bijzondere en vaak zonderlinge Nederlanders en
Belgen geportretteerd. Een ervan was de Belg Daniël
de Beul. Hij is/was een verwoed verzamelaar van
spreuken, in het bijzonder de zei-spreuk. In
tientallen jaren verzamelde hij duizenden spreuken,
vaak opgetekend uit de volksmond. Hij bracht er
ook een aantal in boekvorm uit. Zijn echtgenote
maakte er tekeningen bij. Veel van de zei-spreuken
hebben betrekking op beroepen. Humor voert de
boventoon bij De Beul. Hieronder een aantal zeispreuken.
Mijn koe heeft te lang in de zon gelegen, zei de
melkboer tot de klant die klaagde over de zure
melk.
Ieder huis heeft zijn kruis, zei de melkboer, en hij
kuste zijn ezel.
Wilt u eens een preekske afsteken, zei de zieke tot
de pastoor, het is toch zo lang geleden dat ik echt
eens goed heb geslapen.
Je zult uw kruis geduldig dragen, zei de pastoor tot
de boer, en deze nam zijn vrouw op de rug en
vertrok.
Het schaadt of baat met wie men gaat, zei de
drinkeboer, en hij ging met zijn varken op café.
Ik ben van mijn onrust verlost, zei Japik, en hij had
zijn huisklok verkocht en zijn vrouw erbij als
geschenk.
Dat zijn nogal toeren, zei Prosper, en hij draaide drie
keer rond zijn wijf.
Ik zal nooit met een weduwnaar trouwen, zei de
vrouw, want ik wil mijn man zelf dresseren.
Blijft u maar rustig zitten, zei de vrouw tot haar
man, zo kan ik rustig mijn leed eens overzien.
Dat is makkelijk praten, zei de Jan, en zijn vrouw
had nog niets gezegd.
Man en vrouw zijn één, zei de man, maar als ze
kijven zijn ze met twee.
Ik doe niet in antiek, zei kromme Piet, en hij
trouwde een vrouw van 85.
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Schoolnieuws

Eindcito groep 8
Inmiddels hebben we de resultaten van de Citoeindtoets ontvangen.
We behaalden dit jaar de score 537.9. Volgens de
beoordelingsnorm van de inspectie mogen we dus
spreken van een ruim voldoende score. Onze
leerlingen hebben prima gepresteerd.
Daar mogen we met zijn allen trots op zijn!
———

Doorschuifuur
Donderdag 21 juli van 9.00u – 10.00u maken de
kinderen kennis met de leerkrachten en evt. nieuwe
kinderen waarbij ze het volgende schooljaar in de
groep komen.
Ook kinderen die volgend schooljaar nieuw beginnen
op school worden van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Zij zijn welkom vanaf 8.30u en
krijgen eerst een rondleiding door het gebouw.
———

Ouderavond 12 mei
Op donderdagavond 12 mei is er op school een
ouderavond geweest met als thema ‘Opvoeden van
peuter tot puber’.
De ouders die geweest zijn waren erg enthousiast,
enkele reacties waren:
− ‘De tijd was eigenlijk veel te kort, ik zat er net
lekker in’.
− ‘Deze avond heeft me aan het denken gezet over
wat ik zelf belangrijk vind’.
− ‘De inhoud sloot goed aan bij de leeftijd van mijn
kinderen’.
− ‘Het gesprek wat we gezamenlijk voerden met
andere ouders was zeer waardevol’.
Een dank aan de betrokkenen die deze ouderavond
mede vorm gegeven hebben!
———

Sponsorloop
Tijdens de Spelendag in april hebben de kinderen
deelgenomen aan een sponsorloop ten bate van het
UCCF (Uganda Child Care Foundation).
Inmiddels hebben we al het sponsorgeld van de
kinderen ontvangen en kunnen we bekend maken
dat we een bedrag hebben opgehaald van ruim
€700,-.
Binnenkort maken we het precieze bedrag bekend
en wordt dit overgedragen aan het UCCF.

Wet Werk en Zekerheid
Geachte ouders/verzorgers,
Op 01 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
voor het bijzonder onderwijs in wording getreden.
Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is een
aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en
ontslag ingrijpend veranderd. Voor het onderwijs
betekent dit dat bij een beperkt aantal
vervangingscontracten het volgende contract kan
leiden tot een vast dienstverband. Stichting Veldvest
zal –ondanks de kwalitatieve inzet van vervang(st)
ers- geen nieuwe personele verplichtingen aangaan,
om zodoende garant te kunnen staan voor
werkgelegenheid voor de werknemers met een vast
dienstverband. Dit betekent dat het moeilijker zal
zijn om -in geval van verlof of ziekte- aan vervang
(st)ers te komen die dit verlof kunnen en mogen
invullen. Immers, een korte vervanging telt al als
contract, waardoor het voor vervangers ook niet
meer aantrekkelijk is om deze in te vullen. In het
slechtste geval zouden zij maar enkele dagen per
jaar kunnen werken.
Op de scholen zullen noodscenario’s in werking gaan
op het moment dat ziekte of verlof van leerkrachten
niet vervangen wordt. Kortdurende vervangingen
dienen door de school zelf opgevangen te worden.
Veldvest heeft hiervoor geen vervangers
beschikbaar. Voor langdurige vervangingen wordt
via het P-centrum een vervang(st)er aangesteld.
Indien er geen vervanging komt, zoeken we naar
oplossingen, waarbij het gaat om een verantwoorde
noodsituatie, waarvan het opsplitsen van de groep
er één is. Kinderen van een groep worden dan
verspreid over andere groepen. Het onderwijsproces
vindt hierbij doorgang, zij het bij een collega
leerkracht. Is een collega meerdere dagen ziek en is
er geen vervanger voorhanden, dan wordt er bij
toerbeurt een groep opgesplitst en worden collega’s
in de groep van de zieke leerkracht geplaatst.
Bij ziekte of verlof van meerdere collega’s kan de
situatie ontstaan dat we geen verantwoord
onderwijsaanbod meer kunnen bieden; dan gaan we
over tot een opvangsituatie. We streven ernaar om
geen groepen naar huis te sturen, om u als ouders
niet in verlegenheid te brengen. Waar mogelijk
wordt hierbij gebruik gemaakt van
schooloverstijgende verbindingen, waarbij tijdelijke
uitleen van personeel het geval kan zijn.
In de aanloop naar 01 juli 2016 hbben de scholen
organisatorische maatregelen getroffen om
mogelijke noodoplossingen bij ziekte of verlof voor
te bereiden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur van
Stichting Veldvest,
Het Management Team
Maria Veenvliet
Lineke Wijman
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Keuze van E-Bike

Een E-bike aanschaffen is een lastige klus. Het
aanbod is groot en de prijzen lopen uiteen.
Welke E-bike past het beste bij uw wensen, en
waar moet u opletten bij aankoop?
Maar heeft u er al eens aan gedacht om uw
eigen fiets om te bouwen naar een elektrische
fiets?
1. Je hebt de fiets al.
2. Hoeft niets in te ruilen.
3. Bij Fietsned Knegsel 2 jaar garantie op de set
en montage.
4. Keuze in voorwiel, middenmotor of
achterwielaandrijving.
5. Keuze uit actieradius.(accu’s van 10 tot 20 Ah)
meer dan 100 km.
6. Over te zetten naar andere fiets.
7. Snelheid 25 km/u of 40 km/u.
8. Voor speciale fietsen.
9. Voor mtb- fiets.
10. Voor 3-wielfietsen en duo-fietsen.
11. Voor overmaat fietsen.
12. Voor tandems.
13. Klaar in 1 dag.
Bel voor info/afspraak:
FIETSNED
De Mobiele Fietsenmaker
Regio De Kempen
Accuservice en fiets-ombouw naar elektrisch.
Wij adviseren u graag.
Elke vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur op het
dorpsplein van Oerle

Weerspreuken juli

Juli altijd zonneschijn,
dan krijgen we gouden wijn.
Prijkt juli in hete gloed,
dan zijn in het najaar de vruchten goed.
In juli grote zonnebrand,
is goed voor de mensen en het land.
Zonder dauw geen regen,
heet het in juli allerwegen.
Wil het in juli niet heten,
zal men in augustus zweten.
Is in juli de ochtend rood,
’s avonds verkeert het weer in nood.
In juli moet gebraden,
wat in september moet geladen.
Brengt juli hete gloed,
dan is september goed.
In juli zonnebrand,
wenst ieder op het land.
Slechts in juli goede gloed,
worden oogsten en vruchten goed.
Wordt juli heet en droog,
dan houdt de winter een kwaad betoog.
Komt juli nu met veel regen,
dan gaan wij slechte tijden tegen.

Bert van Eeten
Wolfshoek 3
5511KH Knegsel
06 2184 8165
bertvaneeten@fietsned.nl
www.fietsned.nl
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Win een cadeaubon!

Frozen yoghurt bites
Ijskoude gezonde snack die heerlijke verkoeling
geeft op een zomerse dag.

We zijn op zoek naar nieuwe ideeën voor de
Hokus Pokus.
Op pagina 3 lees je een oproepje voor de
kinderredactie.
Daarnaast kan je een cadeaubon winnen met een
leuke of originele inzending.
Heb jij een leuk idee?
Zoals een puzzel, een game voor computer of tablet,
knutselen of een heerlijk recept, wil je iemand in het
zonnetje zetten? Of ben je naar een gaaf uitstapje
geweest wat je met iedereen wilt delen? Heb je een
grappige foto of een zelfgemaakte tekening?
Alles is welkom!
Uit alle inzendingen wordt per keer het leukste of
origineelste idee geplaatst en dan win je een
cadeaubon.
Stuur je idee o.v.v. je naam, leeftijd,
adres en telefoonnummer in naar
redactie@koersvanoers.nl of
lever je idee in vóór 29 augustus 2016
in de gele brievenbus, die naast de
ingang van
Dorpscentrum “d' Ouw School” hangt.

Ingrediënten
500 ml volle yoghurt of griekse yoghurt
handje aardbeien
50 gr gedroogde abrikozen
3 eetlepels ongezouten pistachenootjes
2 eetlepels honing of agave siroop
Bereiding
Meng de honing door de yoghurt. Leg een stuk
bakpapier in een ovenschaal en giet de yoghurt hier
op. Snijd de aardbeien en abrikozen in stukjes en
verdeel deze samen met de pistachenootjes over de
yoghurt. Zet de yoghurt minimaal 3 uur in de
vriezer. Als je de yoghurt wil gaan eten of breken
haal je hem 10 min van te voren uit de vriezer.
Ook lekker met ander fruit, superfoods of cacao
nibs.

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dietistveldhoven.nl
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Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dietistveldhoven.nl
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Uitjes voor de zomer
Natuurmuseum
Brabant,
Spoorlaan 434,
5038 CH Tilburg
www.natuurmuseumbrabant.nl/Tilburg
Kom natuuronderzoek
doen in de OO - ZONE, de
potvis bewonderen of een
(gratis) ontdektocht
volgen. Of
mammoetsluipen in
IJstijd!. In Natuurmuseum
Brabant zit je met je neus
op de natuur! Superleuk voor de hele familie.
De Holle Bolle Boom,
Bongerdlaan 3,
1747CA Tuitjenhorn
www.hollebolleboom.nl
De Holle Bolle Boom biedt 3 Belevenissen. Dat
betekent dat kinderen de hele dag lekker kunnen
spelen in 3 compleet andere speelwerelden. Of kies
er voor om elk bezoek een andere Belevenis uit te
proberen of dit af te laten hangen van het weer.
In de Binnen kunnen de kinderen van 0 tot 11 jaar
lekker klimmen, springen en glijden. Er is een
afgeschermde
speelruimte voor de
allerkleinsten: de
Minigaard. Voor de
oudere kinderen is er
de spannende Freefall
-glijbaan. De Buiten is
geen gewone
speeltuin. Natuurlijk kun je klimmen en springen,
maar je kunt je ook goed verstoppen in de
bijzondere speeltoestellen. Bovendien kun je er ook
met zand en water spelen. De Plons is een
overdekte waterattractie. In een tropische
temperatuur van 30 graden kunnen kinderen
heerlijk met water spelen. Er zijn glijbanen, een
fonteinplein en leuke speeltoestellen in het water.

Timmer- en Mont agebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
( 040-2051937
( 06-22235546
Fax 040-2052909
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Aardbeienhof Gemert,
Koksedijk 1,
5421ZB Gemert
www.aardbeienhof.nl
In het Aardbeienhof is van alles op het gebied van
de aarbeienteelt te beleven (en te eten!). Maar je
kunt er ook gewoon naar
de speeltuin.
Zo zijn er workshops
aardbeienjam en
aardbeientaart maken. Het
potje jam of de taart mag
u na afloop mee naar huis
nemen! Er zijn ook
rondleidingen of arrangementen te boeken zoals
huifkartochten. Op zaterdag is er in het seizoen een
boerenmarkt met niet alleen aarbeien maar ook
asperges, appels, peren, champignons,
oesterzwammen, trostomaten, amortomaatjes,
komkommers, eitjes, aardappels, witlof en kersen
(in het seizoen).
Dierenpark De Oliemeulen,
Reitse Hoevestraat 30,
5042EH Tilburg
www.oliemeulen.nl
Een stukje tropisch Tilburg
Er is een klein, gezellig dierenparkje in Tilburg wat
zich het vreemdste
dierenpark van Nederland
noemt. In dit park, dat in
1987 is begonnen als
reptielenhuis, vind je
allerlei ‘normale’ dieren
zoals apen, krokodillen en
papegaaien. Maar een heleboel vreemde dieren vind
je er ook! Wel eens gehoord van een aalsalamander
of een rood gestippelde graafkikker?
Het meest bijzondere is vooral dat je hier ook dieren
aan mag raken. Zo mag je een slang en een
vogelspin vast houden bij een demonstratie ( je
voelt je net Freek in het wild op dat moment). Maar
ook Molly, een stinkdiertje, mag je aaien als deze los
loopt in het park!

Boerenbondsmuseum Gemert,
Pandelaar 106, 5421NJ Gemert
www.boerenbondsmuseum.nl
In dit museum kunt u zien en ruiken
hoe het was op een boerderij anno
1900.
Het Brabants openluchtmuseum, waar u het leven
ervaart in een Brabants
dorp aan begin vorige
eeuw. Het museum is
gevestigd in het
geboortehuis van Pater
van den Elsen en herbergt
een boerderijgedeelte met
levende dieren. Er is een sfeervol en authentiek
dorpsplein, met verschillende ambachtshuisjes, een
dorpscafé en snoepwinkeltje, een klompenfabriek,
een kortgevelboerderij met Boerenleenbank en een
handkrachtzuivelfabriek.
Museum Klok & Peel,
Ostaderstraat 23,
5721 WC Asten
www.museumklokenpeel.nl
Maakt u zich op voor
een boeiend dagje
uit in een van de
mooiste musea in
Brabant. Klok & Peel
Museum Asten is
volledig vernieuwd
en is in 2012 door Koningin Beatrix geopend. U kunt
er twee unieke collecties bezoeken.
Klok
Het museum herbergt de grootste collectie
luidklokken en beiaarden (klokkenspellen) ter
wereld. In een tijdlijn volgt u alle thema’s die met
de klok te maken hebben.
Peel
De tweede collectie van het museum omvat de
boeiende natuur- en cultuurhistorie van De Peel, het
gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het
begint met de ‘onzichtbare natuur’, waaronder een
ondergrondse vossenburcht.
Tuinen
In de fraai aangelegde tuinen aan de achterzijde van
het museum komen de twee museumcollecties bij
elkaar ‘van kruidentuin tot klankentuin’. Daar staat
ook de grote glazen Oranjerie waar workshops,
educatieve projecten, evenementen en
zomeravondconcerten worden georganiseerd.

Knutselen
Handschoenmonsters
Het is lente en langzaamaan wordt het wat warmer
in ons kikkerlandje. Tijd om de sjaals, mutsen en
handschoenen weer in de kast te leggen, totdat je
ze opnieuw nodig hebt in de winter. Kom je bij het
opruimen kapotte handschoenen tegen, zijn je
handschoenen te klein of ben je een handschoen
kwijtgeraakt, maar heb je nog wel de andere van
het paar, gooi ze dan niet weg!! Maar maak er een
mooi, grappig, schattig monster van.
Hieronder kun je zien en lezen hoe je dat kunt doen.
Wat heb je nodig:
− een oude handschoen
− vilt
− wol/garen
− naald en draad
− schaar
− knopen/kralen
− restjes stof of wol
(voor het vullen kun je ook watten gebruiken)
− strikjes/lintjes

Ga eerst bedenken wat voor soort monstertje je wilt
maken van je handschoen. Kijk welke knopen je wilt
gebruiken als ogen voor je monster. Welke kleur
haren wil je je monstertje geven. Wat voor soort
tanden of mond knip je van vilt/stof voor je
monster. Krijgt je monster een strikje of hoedje in
zijn of haar haren. Als je bedacht hebt hoe je je
monster eruit wilt laten zien, dan draai je de
handschoen binnenste buiten en naai je de
bovenkant dicht. Laat nog een klein stukje open
zodat je de handschoen nog kunt vullen. Dan draai
je de handschoen weer om en vul je de handschoen
met restjes wol, stof of watten en naai je het kleine
stukje wat je had opgelaten dicht. (Kijk even of je
de duim van de handschoen erbij wil als pootje voor
je monstertje, zo niet, duw hem
dan naar binnen en naai de
duim dicht).
Nu kun je op de handschoen de
knopen, kralen en stukjes stof vastnaaien en er een
echt monster van maken. Succes!
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Juli
6 + 8 + 9 Basisschool St Jan Baptist:
schoolverlaterdagen met aansluitend bbq
8
Ophalen groene kliko + PMD-zak
10
Open dag BijenBerkt in Oerle van 10.00 uur
tot 16.00 uur (Berkt 35)
13
Info-avond vernieuwde buurtpreventie
15
Bosbender Kids: 14.00u -16.00u
15
Basisschool St. Jan Baptist: studiedag
15
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
15
Info-avond Buurtpreventie in d’Ouw School
16-17
TCO: Tieners voor Tieners (T4T) weekend
18
Basisschool St Jan Baptist:
Musical groep 8
19
KBO: 17.30u uit eten bij
Crème de la Crème
21
Basisschool St. Jan Baptist: studiemiddag
21
Chant’Oers: zomerconcert met Popkoor
Novelty in d'Ouw School
22
Ophalen groene kliko + PMD-zak
22
Basisschool St Jan Baptist:
Calamiteitendag: vooralsnog vrije dag
23
Ophalen oud papier
25
DVO: 19.30u Openbare vergadering
29
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Augustus
5
12
18
19
21
23 + 24
23 t/m 25
26
26
27
26 t/m 28
29
31

September
9
Bosbender Kids: 14.00u -16.00u
9
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
10
TCO: Afsluitingsavond
10
Chemokar Kerkplein Oerle
15
Presentatie DorpsVisie 20.00 uur
16
Ophalen groene kliko + PMD-zak
17, 18,
Oers Kermis
19 en 20
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
25
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u -12.30u
26
KVB: Ledenavond
30
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Oktober
8 en 9
11

BIO: 24 uurstoernooi met dienstenveiling
en feestavond in d’Ouw School
Zonnebloem: Herfstactiviteit

12
17
19
20

VKS: moederdagviering
KVB: Avond over Hulphonden
VKS: kaarten en rummikubben
KBO: 17.30u uit eten bij Merlijn
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Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u

November
1

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
KBO:17.30u uit eten bij de Kers
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Vakantieprogramma: Olympische dag
Vakantieprogramma: Bivak Oerle
Vakantieprogramma: Bivak Valkenswaard
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Vakantieprogramma: Speeltuin
Ophalen oud papier
TCO: Bivak
Vakantieprogramma: Bobbejaanland
Vakantieprogramma: Vossenjacht & Disco

September
2
Ophalen groene kliko + PMD-zak
2
Vakantieprogramma: Afsluitingsavond
3+4
Groen en Keurig: bloemententoonstelling
5
VKS: volksdansen
5
DVO: Besloten vergadering
6
DementieCafé: Dementievriendelijke
gemeente Veldhoven,
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1
7
VKS: openingsavond
7
KVB: Lange fietstocht

5+6
7
16
17
23
27
28
28

DementieCafé: Wat komt er allemaal
kijken bij het regelen van zorg?
19.30u Restaurant de Berkt, Wilgenman 1
Koers van Oers:
Boekenmarkt in d’Ouw School
DVO: 20.00u vergadering verenigingen in
d’Ouw School
KVB/VKS: 19.30u gezamenlijke avond
KBO: 17.30u uit eten bij Oude garage
VKS: Sinterklaasavond
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
DVO: 19.30u Openbare vergadering in
d’Ouw School
KVB: Sinterklaasavond

December
12
KVB: Kerst-doe-avond
14

VKS: Kerststukjes maken

18

19

Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
Chant Oers: concert met Con Brio uit
Vessem in d'Ouw School
KVB: Kerstviering

21

VKS: Kerstviering

18

De volgende kopijdatum is

29 augustus 2016
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Foto impressie Boergondisch Oers: Zaterdag

