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• Organiseren zit hem  
in het bloed 

• Een wensauto voor 
Nieuwe Levenskracht 

• Trots op Oerse jeugd 

• Oranjemarkt voor het 
laatst in wijk de Berkt 

• Geef een Oerse vereniging 
jouw stem! 
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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 
voorafgaande toestemming van de inzender. 
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 
Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2017 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

5 01-05-2017  20 (17-05-2017) 

6 29-05-2017  24 (14-06-2017) 

7 26-06-2017  28 (12-07-2017) 

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

8 04-09-2017  38 (20-09-2017) 

9 02-10-2017  42 (18-10-2017) 

10 30-10-2017  46 (15-11-2017) 
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Vrijwillige bijdrage Koers van Oers 

Ook zo blij met de papieren 
Koers van Oers? 
 
Vindt u het ook zo fijn om gewoon even ons 
dorpsnieuwsblad te kunnen pakken en over de laatste 
ontwikkelingen in ons dorp te lezen? Of even na te 
kijken of u nu wél of niet de grijze kliko buiten moet 
zetten deze week? En om weer even herinnerd te 
worden aan de data van het fantastische dorpsevenement Boergondisch Oers? Ja? 
 

Maak dan een vrijwillige bijdrage van € 12,- (kostprijs 2017) over aan de Stichting Koers van 
Oers! Daarmee kunnen wij 11x per jaar het dorpsblad Koers van Oers aan alle huishoudens van 

Oerle ter beschikking stellen én de website met dorpsnieuws Oerle.info in de lucht houden! 
 
Dorpsnieuwsblad voor álle (oud-)Oerlenaren 
De Koers van Oers wordt gratis bezorgd in Oerle en is beschikbaar bij een aantal publieke 
ontmoetingspunten (bijv. VVV-punt bij ’t Dorpsgenot, basisschool, bibliotheek). Ook worden door vrijwilligers 
nog steeds Koersen gebracht bij oud-Oerlenaren die bijvoorbeeld in een verzorgingshuis woonachtig zijn. Het 
drukken van de Koers brengt echter kosten met zich mee. 
 
Een bijdrage van 250 Oerse huishoudens 
Gedeeltelijk worden de drukkosten opgebracht door advertentie-inkomsten. Daarnaast ontvangen we op dit 
moment van circa 250 huishoudens een jaarlijkse vrijwillige bijdrage waarvoor wij hen erg erkentelijk zijn. 
Echter, eind 2016 had Oerle bijna 900 huizen dus van ongeveer 650 huishoudens ontvingen we géén 
bijdrage aan drukkosten van de Koers. 
 
Andere inkomstenbronnen 
Desondanks was de begroting van de Koers de afgelopen jaren tóch sluitend – met dank aan subsidie van de 
Gemeente Veldhoven, de Rabobank Verenigingsprijs én de opbrengst van de verkoop van tweedehands 
boeken en platen op de Oerse Braderie en tijdens de Boekenmarkt Oerle. 
 
Begrotingstekort in 2017 
In 2017 is de begroting helaas niet meer sluitend te krijgen! Het dorpsnieuwsblad heeft te maken met 
beduidend hogere drukkosten vanwege prijsstijgingen én een hogere oplage van de Koers van Oers (1200 
stuks) vanwege de uitbreiding van Oerle. Uiteraard zijn de vrijwilligers van de Koers druk doende 
alternatieve fondsen/inkomsten te zoeken, maar we doen ook een beroep op alle Oerlenaren: 
 

Steun het dorpsblad van Oerle met een jaarlijkse bijdrage!  
Vul de machtiging in en deponeer deze in de gele brievenbus bij d’Ouw School. 

 
Aarzel niet als u ons dorpsnieuwsblad een warm hart toedraagt – met uw steun kunnen we blijven zorgen 
dat de Koers van Oers voor alle Oerlenaren beschikbaar blijft! 
 
De redactieraad  
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Zondag 2 april 
Wat een dag. Wat een weer. Wat 
een spektakel. Wat een mensen. 
En wat was er veel te doen en te 
beleven. 
Wij kijken terug op een geweldige 
dag. 
 
En wat een hulp! 
Deze onvergetelijke dag was niet mogelijk geweest 
zonder heel veel hulp. 
De Braderie werkgroep, de tieners, ouders van 
tieners, sponsors, en laten we vooral diegene die 
geen tieners meer bij het Tienercomite hebben en 
toch graag willen komen helpen niet vergeten. 
Jullie zijn voor ons van onschatbare waarde! 

Braderie werkgroep: Jack van der Velden, Rene van 
der Mierden en het Bestuur van Tienercomité Oerle. 
 
Foto’s: zie binnenzijde van de kaft. 

Bruisende Braderie Rabobank Clubkas Campagne 
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Parochieberichten: 

 
 

Overleden: 
† Bertha Crooijmans 87 jaar 
 
 

Pastoraal team: 
René Wilmink (waarnemend pastoor)  
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
( 040 – 205 13 50 
 

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 

 
Maandag 1 mei: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Selster Dameskoor) 
 Opening van de Meimaand 
 
Zaterdag 6 mei: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Veldhovens 
 Mannenkoor) 
 
Zondag 7 mei: 
  8.30 uur: Eucharistieviering (Bedevaart Waalre 
 met Willibrorduskoor) 
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)  
15.00 uur: Plechtig Lof met Onze Lieve Vrouwe Gilde 
 
Zaterdag 13 mei: 
10.00 uur: Eucharistieviering (Bedevaart 
 Westerhoven met eigen koor) 
19.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zondag 14 mei: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Bedevaart 
 Valkenswaard met koor Sancta Maria) 
 
Zaterdag 20 mei: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 21 mei: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Donderdag 13 april: Witte Donderdag 
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka 
 (Broekwegkoor) 
 
Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag 
15.00 uur: Kruisweg (CK – Dameskoor) 
16.30 uur: Kinderkruisweg 
19.00 uur: Lijdensherdenking (Convocamus) 
 
Zaterdag 15 april: 
19.00 uur: Gezinspaaswake 
21.00 uur: Paaswake: Eucharistieviering 
  (Selster + CK-Dameskoor) 
 
Zondag 16 april: Pasen 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering  
 (Convocamus + Con Brio)  
 Na afloop Paaseieren zoeken in de pastorietuin 
 
Maandag 17 april: 2e Paasdag 
10.00 uur: Eucharistieviering (Herenkoor) 
 
Zaterdag 22 april:  
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 23 april: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 
Zaterdag 29 april: 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 30 april: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering  
 (koor Maria Middelares) 

De parochie 
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Severinus is altijd op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die iets willen betekenen voor onze 
cliënten: samen een wekelijkse wandeling maken 
door de wijk, het bijhouden van een tuin of het 
voorlezen van een verhaal. Binnen Severinus zijn er 
tal van mogelijkheden. Sinds januari van dit jaar is 
Anita Sanders aangesteld als Coördinator 
Vrijwilligers. Zij zorgt voor de match tussen de 
(toekomstige) vrijwilliger en de cliënt.  
 
Anita’s kracht is het verbinden van mensen. De 
komende tijd ligt haar focus op het publiciteit geven 
aan de beschikbare vrijwilligersfuncties via social 
media en de website van Severinus. De stap die 
volgt is het zoeken van de match tussen 
(toekomstige) vrijwilliger en cliënt: passen zij bij 
elkaar en kan de vrijwilliger de juiste begeleiding 
geven in de gewenste frequentie? 
 
Het aanbod 
De diversiteit van de wensen van de cliënten is 
enorm. Er is vraag naar fiets-, wandel- en 
zwemmaatjes. Maar ook naar ondersteuning bij 
minder fysieke activiteiten zoals voorlezen of het 
bieden van gezelschap. Voor wie iets anders zoekt 
dan het één op één contact: we zoeken ook 
vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij de 
diverse clubs, workshops en evenementen binnen de 
afdeling Vrije Tijd of bij activiteiten die aangeboden 
worden tijdens dagactiviteiten. 
 
Bekijk hier het vacatureaanbod: 
www.severinus.nl/vacatures 
 
anita.sanders@severinus.nl 
040-2586311 

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 

Benoeming nieuwe pastoor: Frank As 

Pastoor Frank As is door de bisschop benaderd voor 
Veldhoven/Meerhoven en hij heeft daar positief op 
gereageerd. Sinds 1999 is hij pastoor in  
St. Michielsgestel en heeft daar de grote fusie met 
de omliggende dorpen geleid tot de nieuwe grote 
parochie Sint Michaël. Pastoor As heeft zich in deze 
periode laten kennen als evenwichtige leider, een 
man van gebed, van herderlijke zorg en als iemand 
met een grote pastorale bekommernis. 
De precieze datum van benoeming zal op korte 
termijn volgen, alsook de andere informatie rond de 
kennismaking en installatie. Hij zal zijn intrek nemen 
in de pastorie van de H. Jozefkerk in d’Ekker, die 
echter eerst nog gerenoveerd moet worden. Met 
groot vertrouwen zien we de komst van de nieuwe 
pastoor tegemoet. 
 
Pastor Jos van Doorn 
In verband met een operatie aan zijn beide handen 
staan er geen pastores op deze lijst ingepland. Het 
is nog onduidelijk hoeveel hij kan of mag na deze 
operaties. Het zal een drukke periode voor pater 
Malaka zijn. 
 
Kapel Zandoerle 
In de meimaand wordt iedere maandagavond om 
19.00 uur het rozenhoedje gebeden. 
De kapel is open van 8.00 tot zonsondergang. 
 
Koren bij uitvaarten 
Onze parochie heeft op dit moment twee rouw- en 
trouwkoren: het Selster Dameskoor en het 
dameskoor Christus Koning. In overleg met deze 
koren is afgesproken dat uitvaartdiensten in de  
H. Willibrorduskerk worden verzorgd door het 
Selster Dameskoor. Uitvaarten in de Christus-
Koningkerk worden verzorgd door het dameskoor 
Christus Koning. 
Uitvaarten in de St. Jan de Doperkerk en in de  
H. Caeciliakerk worden verdeeld over de beide 
koren, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden 
wordt met een gelijke belasting. Daardoor is het 
mogelijk dat als er meerdere uitvaarten in één week 
in één kerk zijn, het andere koor benaderd wordt. 
Vanzelfsprekend is het zo dat als nabestaanden een 
voorkeur uitspreken voor een koor, dit koor 
benaderd wordt. 

Vrijwilligers gezocht! 
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3 maart 2017 moesten we om half 1 verzamelen bij 
het kerkplein. Toen alle meisjes er waren gingen we 
met de auto naar Fotostudio 76 in Eersel. Daar 
werden onze haren gedaan door twee haarstylisten 
en de make up werd gedaan door twee visagisten. 
Tussendoor mochten we cup cakes versieren met 
heerlijke botercrème gemaakt door de man van 
Sonja (Tines). Toen je helemaal klaar was bij de 
kapper en bij de visagist werd je uit alle hoeken 
gefotografeerd. Het was echt super leuk om een 
keer helemaal in de watten gelegd te worden! Na 
afloop mochten we de drie lekkere cup cakes mee 
naar huis nemen. Een paar van de foto’s zijn al klaar 
en ze zijn PRACHTIG! 
Wil je ze zien kijk dan 
op de facebook pagina 
van het TCO. Het was 
echt een super leuke 
dag! 
 
Lianne Kelders 

Op vrijdag 3 maart 2017 zijn wij met de jongens van 
het TCO gaan duiken.  
Om half twee moesten we verzamelen op het 
kerkplein waarna we met de fiets zijn vertrokken 
naar Peer Survival daar kregen we uitleg. Na de 
uitleg zijn we verder gefietst naar Eikenburg in 
Eindhoven waar we in drie groepen werden 
verdeeld. We kregen verschillende watersporten te 
doen. 
-Persluchtduiken 
-Onderwaterhockey 
-Duiken met helmen. 
Ik vond dit erg leuk. Het leukste was wel het duiken 
met perslucht.  
Na het zwemmen zijn we weer op de fiets terug 
gegaan en hebben we friet met een snack gegeten 
bij de Smickel. 
 
TCO bedankt voor deze leuke middag. 
 
Groetjes 
Luc Nouwens 

Duiken en fotoshoot TCO 

Wensauto Nieuwe Levenskracht 
 
Stichting Nieuwe 
Levenskracht besteed 
inmiddels ruim 90 jaar 
aandacht aan mensen 
waarvan de gezondheid te 
wensen over laat. Dit doen 
we door het organiseren 
van gezellige middagen, uitjes en niet te vergeten 
een bezoekje aan een ernstige zieke. Onze stichting 
werkt heel lokaal dus dicht bij onze doelgroep. 
Echter we zijn wel afhankelijk van de informatie die 
tot ons komt. Dus kent u iemand in uw omgeving 
die ziek is en graag een bezoekje wenst laat het ons 
weten via de website. 

 
Sinds kort is Stichting Nieuwe 
Levenskracht in het bezit van een 
Wensauto geschonken door 
Rotary Eindhoven-Veldhoven. Een 
auto waarmee we mensen in een 
rolstoel kunnen vervoeren. Het is 
de bedoeling dat we deze auto 
inzetten vergelijkbaar met de 
wensambulance echter wij 
vervoeren geen liggende 

patiënten. Dit is een taak van de wensambulance en 
dat willen we graag zo houden. 
De Wensauto is ook geen taxi of vervanger van de 
taxbus. Het gaat echt om speciale wensen ! 
 
Inmiddels hebben we de auto al enkele keren in 
kunnen zetten zoals iemand die vanuit een tehuis 
afscheid wilde nemen van zijn huis. 
 
Heeft u een wens of kent u iemand die we blij 
kunnen maken stuur dan uw verzoek in via het 
contactadres op www.nieuwelevenskracht.nl. 

Wensauto 
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TEUGE 
 
In het milleniumjaar 2000 kwamen 
we met vrienden in gesprek over 
parachutespringen.  
 
We hadden samen al wel meer iets geks gedaan, 
zoals speleologie in Frankrijk (met een oude overall 
aan in de grond kruipen als een mol). Bergen zijn 
niet altijd massief, er zijn ook veel holle ruimtes en 
die ga je dan exploreren. 
 
We hadden een carbidlamp op onze kop staan en 
dan ga je maar door die glibberige rotsen kruipen en 
springen. Om door het eerste gat te komen moesten 
we ergens in een bos door een zeer enge glibberige 
klei-achtige gang naar beneden en later er ook weer 
door terug. Als je je schouders naar elkaar trok en 
je zodoende smal maakte, ging het net. De 
zwaartekracht hielp wel in deze.  
 
Maar vooral terug was lastig want de gang liep dan 
dus schuin omhoog, maar dat moest echt (‘La même 
route’, zei de gidsende Fransoos, anders blijf je 
maar hier in de grotten). Dat was letterlijk en 
figuurlijk zeer eng want het was de enige in-en 
uitgang. Ik kreeg bijna visioenen van mijn 
geboortekanaal zo’n 50 jaar terug… 
Het was wel een mooie belevenis. Bergen zijn van 
binnen ook mooi, we kwamen er weer goed uit maar 
dat was niet makkelijk. 
 
Maar nieuw was dat we in 2000 in onze 2e jeugd  
(+ 50 jaar jong) wilden gaan parachutespringen; ‘de 
knijp? de knijp!’, zo ging dat ongeveer. Dus op een 
mooie Pinksterdag togen we naar Teuge. 
Daar was alles er op ingericht om met een vliegtuig 
deze waaghalzerij te doen. 
 
Mijn lieve vrouw zou eerst nog wel even aan zien of 
ze het wel zou doen. Later besloot ze toch dapper de 
sprong te wagen maar dan niet in het zelfde 
vliegtuig als ik (risicospreiding). Tja, met twee 
kinderen… top vrouw! 
 
Eerst ga je droog oefenen, dat zijn zoals met 
zwemmen enige instructies op een vloer in de 
hangar. Ook hier kregen we weer een overall aan 
maar nu zonder helm. Alleen een soort motorbril. Al 
gauw stegen we met het vliegtuig naar zo’n 1000 
meter hoogte alwaar er een soort roldeur van 2 x 2 
meter open ging en je zo naar buiten zou kunnen 
wandelen. 
 
Maar hier sprongen eerst de solisten. Wij kregen een 
rugridder mee die ons zou begeleiden. Hiervoor 
moest het vliegtuig wel eerst naar 3000 meter 
hoogte stijgen. De roldeur stond nog steeds open. 
Enige vorm van een rustgevend psychologisch 
gesprek ontbrak maar we keken wel naar beneden 

Column Wil Verbaant 

door die roldeur. Ik zag koeien en tractors die leken 
op insecten zo klein. En de huizen en boerderijen 
leken legosteentjes. 
 
De piloot zat met een apart genoegen rustig aan zijn 
knuppel en de propellertjes draaiden hun rondjes als 
een oud Singer trapnaaimachientje. Ook aan de 
lucht geen vuiltje. Daar moest dat geruststellende 
maar uit gehaald worden. 
 
Maar wat kon er eigenlijk fout gaan dan? Eigenlijk 
alles, zoals een vriend met ervaring later eens 
opmerkte: ‘Wie springt er nou uit een vliegtuig dat 
100% intact is en het nog prima doet??’ 
Toch zal ooit iemand dat voor het eerst 
uitgeprobeerd moeten hebben vroeg ik me af. Maar 
het moment kwam onverbiddelijk naderbij. Slik…. de 
rugridder schoof mij naar de roldeur en ik zat ineens 
met de benen over de rand. Starend naar 3000 
meter diepte met alleen maar grasland en hele 
kleine koeikes en tractorkes in de diepte voor mij. 
 
Toen gaf hij me een zetje en nondedju, daar 
flikkerden we naar beneden met z’n tweeën. De vrije 
val!!!!! En hoe langer je valt hoe sneller je gaat. De 
zwaartekracht is onverbiddelijk. Op het hoogte/
dieptepunt gingen we met 200 km/uur naar 
beneden. Mijn 50-jarige wangen flapperden als de 
Nederlandse vlag langs mijn gezicht en de lucht 
benam me bijna de adem. Alsof iemand een 
bladblazer van 1500 watt op mijn gezicht richtte. 
 
Dat zou voor een toeschouwer een affreus gezicht 
zijn geweest. Gelukkig trok de ridder toen aan een 
of ander touwtje en toen ging (weer gelukkig…) de 
parachute open. 
 
Nog nooit zo’n sensatie beleefd als toen. Je kunt als 
de parachute open is rustig in het tuigje gaan zitten 
en van het uitzicht en de stilte genieten. Ik raad het 
iedereen aan: één keer doen!! 
 
Teuge is mooi van boven…. 
 
Groeten, Wil 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 
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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 39 was:  
1.  JeugdKamp 
2.  AdriAans 
3.  WilgenMan 
4.  KaPper 
5.  JulIe 
6.  AlexaNderband 
7.  Goud 
8. OerlenAar 
 
Familienaam: Kampinga 
 
 

Crypto Oers, puzzel 40 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: Wendy 
Borgmans, Mieke van Campen, Jo ten Have, Bets 
Hospel, Kees Hulshorst, Corné Kelders, Wil de Kort, 
Janus van Lieshout, Henriette Segers, Annie 
Stemerdink 

 
1 Verhelpt Karin je stressklachten in alcoholrijke 
 tuinen? (8) 
2 Lid van de kinderredactie was in 1970 een hit van 
 The Kinks (4) 
3 De wens van Belgische kersen is secretaris van 
 Dorpsvereniging Oerle (3,3,7) 
4 Deze vuurkleur loopt van de St. Janstraat naar 
 de Lakenvelder (9) 
5 Bouw deze tenenrug om naar een dringende 
 groep mensen (8) 
6 Gouden Stichting is ook de beurswaarde van een 
 schitterende Kempische plaats (5,3,4) 
7 De Gemeente wil een samenklank met de 
 mensen die naast je wonen, als je gaat 
 verbouwen (12) 
8 Opvallend dat dit duo optreedt na de pubquiz bij 
 Boergondisch Oers (7) 
9 Klinkt alsof de VKS op 12 april deeltjes van 
 vader heeft gemaakt (11) 
10 Mistletoe die onlangs in Oers in een wilg werd 
 gevonden is anders een remtaak (7) 
 
 
Succes! 

1                         

2                     

3                              

4                          

5                         

6                             

7                             

8                        

9                            

10                        
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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 

Vier generaties van de Spijker. 

Op 25 februari is Boris van de Spijker geboren. Zoon 
van Melissa Mom en Niels van de Spijker; kleinzoon 
van Arno van de Spijker en achterkleinzoon van 
Henk van de Spijker.  
Zodoende is er een vierde generatie “van de Spijker” 
komen wonen in de mooie nieuwe wijk achter het 
oude gebouw van KI station “de Kempen”. 
Henk was de eerste medewerker die in dienst kwam 
bij de KI in 1947 en nu, 70 jaar later, groeit zijn 
achterkleinkind op waar vroeger de stieren liepen. 
De cirkel is rond. 

Dameskorfbalvereniging BIO 
Tweede helft veldcompetitie 2016-2017 
 
Wedstrijdprogramma BIO-1 
  
17-4-2017 10:00  NeCa 1 - BIO 1 
  De Smeel CASTEREN 
 
7-5-2017 10:30  BIO 1 -ELKV/Zevenbergen 1 
  De Heikant VELDHOVEN 
 
21-5-2017 10:30  BIO 1 - De Kangeroe 1 
  De Heikant VELDHOVEN 
 
28-5-2017 10:30  Midako 1 - BIO 1 
  ‘t Oudven  MIERLO 

Wedstrijdschema BIO-1 Vier generaties 

Zondag 26 maart vond het Lente concert plaats, 
georganiseerd in de Oerse kerk door het fluitkwartet 
Beau4, waar de nieuwe Oerlenares Lucie van Eeden 
ook in speelt. 
Beau4 bestaat uit vier fluitisten die ook fluitdocenten 
zijn en af en toe betrekken ze hun leerlingen bij het 
kwartet. Deze keer speelde Nanne Roosen uit Oerle 
mee. Nanne is een jonge getalenteerde leerling van 
Lucie. Samen met Beau4 speelde ze het bekende 
stuk "Dance Macabre". 
Het programma bestond uit klassieke stukken, 
ontroerende Piazzolla tango's en ook een gaaf 
popliedje uitgevoerd met loopstation. 
Bent U benieuwd hoe het klonk in de kerk? Kijk naar 
Facebook pagina van Beau4; er staan 2 leuke 
video's op. 

Beau4 in concert 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

( 06-20131761 

 

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

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

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

Verslag BIO-kamp 2017 
 
Ook dit jaar zijn we met de BIO-jeugd weer op 
kamp geweest. Het thema was dit jaar: 
Feestend het jaar door! Bij BIO houden wij wel 
van een feestje, dus we hadden besloten om 
alle feestdagen in één weekend te vieren!  
We hadden dit jaar een prachtige locatie bij de 
familie van Pinxteren in Oirschot. Twee grote 
slaapzalen, een grote zaal beneden, een grote 
keuken en een enorm grasveld met 
speeltoestellen. 

Op vrijdagavond 24 maart verzamelden zo’n 40 
meiden (tussen de 6 en 15 jaar) met heeeel veel 
bagage op het kerkplein in Oerle. Iedereen was al 
gezellig verkleed, want we begonnen met carnaval! 
Door veel ouders werden we uitgezwaaid en reden 
we naar Oirschot. 
Daar aangekomen eerst allemaal ons slaapplekje in 
orde gemaakt en daarna eerst het verkenningsspel. 
Dit doen we elk jaar zodat de meiden de locatie 
alvast een keer helemaal gezien hebben. Deze keer 
moesten ze van één persoon van hun groepje een 
clown maken. Dat kon doordat er door heel de 
locatie schminckers en kledingstukken verstopt 
lagen. Wat een lol 
met al dat 
verkleden. De sfeer 
zat er gelijk goed in! 
Daarna hebben we 
een Bonte Avond 
gehouden waarbij 
elk team één of 
meerdere optredens 
gaf. En natuurlijk 
had de leiding ook 
een dansje 
ingestudeerd! Het 
eerste feestje was al 
goed geslaagd.  

BIO kamp 2017 

De jongste jeugd mocht daarna nog lekker binnen 
blijven en konden daar kleuren en spelletjes doen of 
gewoon lekker chillen op je bed.  

De oudste meiden gingen nog het donker in buiten. 
Het plan was om een bosspel te gaan doen, maar 
het bos was zo dicht begroeid dat we het 
kwartetspel op het grote grasveld hebben gedaan. 
Elk groepje kreeg gekleurde pionnetjes (die heel 
moeilijk te zien waren in het donker) en moesten 
proberen om 4 van dezelfde kleur bij elkaar te 
krijgen, door pionnetjes bij elkaar te gaan afpakken.  
Er kwam een hoop gegiechel uit het donkere veld, 
dus het spel was een succes! Daarna nog midden in 
de nacht in de speeltuin gespeeld en trefbal gedaan. 
Best leuk dat dat een keer ’s nachts mag! 
Daarna nog lekker een kop tomatensoep en na wat 
gezellig kletsen en spelletjes lagen rond half 2 alle 
meiden in bed en na wat geklets en gekeet werd het 
uiteindelijk toch een keer stil.  
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Op zaterdagmorgen 
werden de meiden gewekt 
door de paashaas!  
De jongste jeugd ging 
eieren versieren en de 
oudsten konden dan rustig 
opstaan. Na een gezellig 
paasontbijtje arriveerden 
ook de Kangoeroeklup 
(onze jongste meiden 
tussen de 3 en 6 jaar). Met 
z’n allen hebben we toen 
paaseieren gezocht op het 
grasveld. 
Nog even corvee en de 
oranje kleren aan, want 
het was tijd voor 
Koningsdag! En wat 
hadden we een prachtig weer, dus alles kon lekker 
buiten! 

We begonnen natuurlijk met het dansen van de 
Hupsakee en daarna hielden we koningsspelen, met 
heel veel spelletjes; hints, spekhappen, parcours 
lopen, verkleden als prinsessen, blind proeven en 
blind voelen, een groot visspel, blikken gooien, 
klossen lopen en nog veel meer! 
Voor de lunch aten we vlug een boterham uit de 
hand en na weer corvee, trokken we onze halloween
-outfits aan en zijn we naar Oirschot gegaan. 
Daar zaten allerlei gekke halloweenfiguren verstopt 
die we moesten gaan zoeken. Het was ver lopen, 
maar uiteindelijk vonden we een heks, een spin, 
vleermuizen en zwarte katten, een mummie en zelfs 
een pompoen!  
Daarna weer lekker terug naar de locatie, waar 
iedereen even lekker konden doen waar ze zin in 
hadden.  

Tot er ineens 2 pieten verschenen (die gewoon 
leiding waren hoor, want de echte pieten zitten 
natuurlijk in Spanje!). En 
deze pieten hadden voor 
iedereen een kadootje 
meegebracht! Wat een 
feest! Natuurlijk hoort er 
bij Sinterklaas ook nog iets 
anders, namelijk 
gourmetten!! Alle teams 
zaten om een gourmetstel 
en hadden heel veel 
lekkere dingen die erop 
konden; hamburgers, 
frikandellen, shoarma-
vlees, groentes en zelfs 
pannenkoeken! Wat een 
gezellige avond was dat! 

Nadat we gezamenlijk ook 
weer alles hadden opgeruimd 
en schoongemaakt ging de 
Kangoeroeklup weer naar huis 
en heeft de rest de nette 
kleren aangetrokken en de 
kerstversiering (inclusief 
complete kerstboom) 
tevoorschijn gehaald! En toen 
kwam er een leuke 

verrassing: Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes, 
zusjes en vriendjes hadden kerstkaarten gestuurd! 
Dat was leuk (en soms ook even moeilijk), zo’n 
berichtje van thuis! Daarna deden we nog een 
kerstquiz waarbij we woorden moesten spellen, 
opdrachten moesten uitvoeren, vragen moesten 
beantwoorden en liedjes moesten raden. Enkele 
rondes hebben we maar gedaan, want de oogjes van 
vele meisjes begonnen al dicht te zakken…  
Dus vlug naar buiten en aftellen maar voor Oudjaar! 
Er was kinderchampagne, grondvuurwerk en 
sterretjes!  
 
De jongste jeugd is rond tien uur lekker naar bed 
gegaan en de oudste meiden hebben nog een 
dropping gelopen. Dat was best wel ver, maar bij 
thuiskomst stonden er lekkere frikandellen en 
hamburgers op hun te wachten (en natuurlijk de 
traditionele tomatensoep weer!).  
Helaas werd de klok verzet, dus hadden we nog een 
uurtje minder om te slapen, dus om half 4 zijn we 
dan toch maar naar bed gegaan! 
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Overpeinzingen 

Wauw! Wat een verrassing die Koers van de maand 
maart. 

De dag dat die bij mij in de brievenbus valt, ga ik 
hem eens rustig zitten lezen. Tja, mijn agenda is 
tenslotte nog niet overvol, dankzij de nog onwillige 
enkel. Die enkel heeft nog heel wat oefenuurtjes 
nodig voor die weer helemaal doet wat ik ervan 
gewend ben. 

Zoals gewoonlijk staan er ook in deze Koers weer 
heel leuke artikelen en ik lees er al meteen een 
aantal van. 

De crypto sla ik even over (eerlijk gezegd bak ik 
daar meestal niet veel van) en dan kom ik bij een 
heel interessant artikel : KVK oftewel Koers Voor 
Kids. Een echte kinderredactie stelt zich voor.  

En dat vind ik nu geweldig mooi!  

Een achttal kids, die het op zich nemen om speciaal 
voor hun leeftijdsgenootjes een aantal leuke 
artikelen te gaan schrijven.  

En ja hoor, al meteen in deze Koers kan iedereen 
hun eerste schrijfsels lezen. Nee, ik bedoel niet 
alleen hun voorstelwoordje, maar de echte artikelen 
waarmee zij de volgende bladzijden vullen. 

Natuurlijk lees ik nieuwsgierig wat zij schrijven en 
ja, ik ben trots op de Oerse jeugd, die toch maar in 
staat is om een behoorlijk aantal bladzijden te vullen 
met leuke verhalen. 

De jeugd heeft de toekomst wordt altijd beweerd en 
ja dat blijkt hier ook uit.  

Heerlijk om te merken dat jeugdige Oerlenaren het 
op zich nemen om de Koers ook voor hen tot een 
interessant blad te maken. 

Bij deze wens ik dan ook de KVK een lange en mooie 
toekomst toe.  

Ga zo door kids en ik weet zeker dat niet alleen 
andere kinderen jullie artikelen zullen lezen, maar 
dat ook de volwassenen jullie zullen gaan volgen.  

Heel veel succes en tot de volgende Koers. 

 

Thea. 

Na een kort nachtje, werden we gewekt door oma 
die ons uitnodigde voor een nieuwjaarsontbijtje. 

Gezellig met de hele BIO-familie aten we kleffe cake 
en worstenbroodjes! En we gingen fris het nieuwe 
jaar in met de nieuwjaarsduik!!! (of ja, onze voetjes 
dan…het was tenslotte gewoon maart…) 
 
Na de laatste corvee hebben we al onze spullen 
weer ingepakt en de locatie opgeruimd.  
En natuurlijk onze laatste feestdag gevierd; 
valentijnsdag. We speelden Bingo, maar in plaats 
van het cijfer af te kruisen moesten de meiden 
liefdesvoorwerpen op de kaart leggen; 
liefdesbrieven, hartjes, liefdesliedjes, 
valentijnskadootjes en rozenblaadjes. Deze lagen 
verspreid over het veld, dus de teams moesten goed 
samenwerken. De bedoeling was dat je je prins bij 
elkaar won, door puzzelstukjes te winnen. Bij bingo 
kreeg je een puzzelstukje, maar er waren ook 
allerlei bonusrondes tussendoor waar je 
puzzelstukjes mee kon winnen.  
Traditiegetrouw sloten we het kamp weer af met 
friet en snacks en daarna reden we weer terug naar 
Oerle. 
Daar werden we opgewacht door vele ouders en 
lieten we ons zelfgeschreven kamplied horen! 
  
Meiden,wat was het weer leuk! Wat een feest-
weekend hebben wij gehad met jullie! Bedankt voor 
jullie onuitputtelijke enthousiasme, vrolijke lachen, 
gezellig geklets en jullie helpende handen!  
Volgend jaar weer! 
  
Ook willen wij alle mensen bedanken die ons 
geholpen hebben om het kamp draaiende te 
houden, door onze meiden weg te brengen en op te 
halen en voor alle hulp op zaterdag bij de 
koningsspelen, de halloween-vossenjacht en de 
dropping! Superbedankt allemaal! Zonder jullie 
hadden wij dit niet kunnen realiseren! 

Speciaal willen wij Loodgietersbedrijf Peelen nog 
bedanken die er niet alleen voor gezorgd heeft dat 
alle bagage naar Oirschot en weer terug kwam, 
maar die ook op zaterdag de hele dag hebben 
geholpen. Bedankt! 
  
Heel veel groetjes van de kampleiding! 
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RKVVO 
Bij veel voetbalclubs is de Oerlenaar inmiddels een 
bekende verschijning als ‘de man in het zwart’. Ruud 
is namelijk scheidsrechter. “Ik heb bij RKVVO 
gevoetbald tot aan de B-jeugd. Toen ik een jaar of 
dertien was, kreeg ik een cursus om de E- en  
F-jeugd te fluiten. Later volgde nog een cursus om 
ook alle andere jeugdteams te fluiten. Zelf speelde 
ik toen in de B-jeugd. Ik stopte met actief voetballen 
om me meer op het leiden van wedstrijden te 
richten. Sinds een jaar fluit ik nu voor de KNVB. 
Wekelijks fluit ik andere wedstrijden binnen een 
straal van dertig kilometer. Het zijn wedstrijden van 
de derde divisie tot de eerste klasse. Tot nu toe heb 
ik nog geen rood gegeven.” Sinds een jaar is Ruud 
ook nog trainer/coach van de E2 ofwel de JO11-2. 
(jongens onder elf jaar). Dat doet hij samen met 
Mick Vennix. “In september besloten Mick en ik om 
een BVO-toernooi (betaald voetbalorganisatie) voor 
D-teams te organiseren bij RKVVO. Om extra 
inkomsten voor de club te genereren hebben we een 
kwalificatietoernooi bedacht dat op zondag 21 mei 
wordt gehouden. Momenteel zijn we druk bezig om 
teams te benaderen uit onder meer de regio’s 
Amsterdam, Utrecht, Gelderland en Eindhoven. De 
winnaar van het kwalificatietoernooi en RKVVO 
mogen meedoen aan het BVO-toernooi.” 
 
Team King  
Op het kwalificatietoernooi zal een stand staan van 
Team King. Om geld in te zamelen voor het goede 
doel verkopen ze er dingen. Ruud kwam met Team 
King in aanraking toen Quint, zoon van Pascal 
Matheeuwsen, in het team zat waarvan hij trainer is. 
“Pascal vertelde me over Team King. Ik sta helemaal 
achter hun doelstelling. Van school moeten we zo’n 
64 uur vrijwilligerswerk doen dat gerelateerd is aan 
de opleiding. Met een groep van acht besloot ik om 
een evenement voor Team King op poten te zetten. 
Het is het Benefietfeest Team King 2017 dat op  
13 mei wordt gehouden in de Brabantzaal van  
NH Koningshof. In januari zijn we gestart met de 
organisatie. Tijdens het feest treden de Veldhovense 
bands Mr. Moto en Markant op. Ook dj Braille treedt 
op en goochelaar Magic Mike komt langs. We zijn 
nog op zoek naar sponsors die het goede doel een 
warm hart toedragen”, doet Ruud een oproep. 
Toegangskaarten à € 15,- zijn al te koop voor de 
avond die om 20.00 uur begint. 
www.ticketkantoor.nl/shop/teamking. 

“Ik vind het leuk om dingen te 
organiseren” 
 
Ruud Verbeek is pas achttien jaar, maar het 
organiseren van evenementen zit hem al in het 
bloed. Zo is hij nauw betrokken bij de 
organisatie van een toernooi bij RKVVO en het 
benefietfeest voor Team King dat op 13 mei 
wordt gehouden in NH Koningshof. “Ik vind het 
leuk om dingen te organiseren.” 
 
Door Ad Adriaans 

 
Ruud woont met zijn ouders Ellen en Ton Verbeek 
sinds augustus vorig jaar op Schippershof. 
Momenteel volgt hij de opleiding International 
Leisure Management aan de NHTV in Breda. Alles 
draait daar om het organiseren van evenementen 
die mensen boeien en bijblijven. Ruud koos ervoor 
om de opleiding in het Engels te volgen. “Dat biedt 
mij straks meer mogelijkheden. De boeken zijn in 
het Engels, de docenten spreken Engels in de klas 
praten wij ook in die taal, behalve als we het 
onderling over het weekend hebben.” De opleiding is 
populair want er zijn maar liefst elf klassen 
eerstejaars van gemiddeld achttien leerlingen die de 
opleiding volgen. Er wordt tijdens de opleiding veel 
in projecten gewerkt. “We moeten dan bijvoorbeeld 
iets bedenken waardoor een evenement meer 
bezoekers trekt. Nu werken we aan een project voor 
een bierbrouwerij. Het is de bedoeling dat we de 
beleving verbeteren voor gasten die in de brouwerij 
aan een rondleiding deelnemen.” 

Het interview 
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Boergondisch Oers goes Wild 

Boergondisch Oers goes 
Wild Wild West 
16 en 17 juni 

Beste Boergondiërs, 
 
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni is Oerle een 
weekend lang Wild Wild West! Boergondisch Oers 
slaat haar kampement op en tovert het dorp dan om 
in het Wilde Westen! Schrijf je nu in met het 
formulier in deze Koers, of digitaal via 
www.boergondischoers.nl. Hou Facebook in de 
gaten, want we hebben veel te vertellen. Het wordt 
een Wild Wild Weekend!  
 
Vrijdag 16 juni Pubquiz en entertainment met 
duo Markant 
We hopen dat iedereen zijn jeans en geruite blouse 
aantrekt en het met een cowboyhoed afmaakt! Maar 
natuurlijk zijn ook Winnetou en Hiawatha van harte 
welkom! Sterker nog: we rekenen erop! De 
dresscode voor de saloon kan maar duidelijk zijn. 
We gaan een onvergetelijke avond tegemoet met 
een hilarische PubQuiz waarin de ‘kaas en worst 
vragen’ niet zullen ontbreken. Daarna gaan we aan 
de hand van duo Markant een Western-avond 
beleven waarbij iedereen meezingt en meedoet met 
alles wat er de revue passeert. We maken er een 
dolle boel van. Een heerlijke avond waarin de 
prijsuitreiking met aantrekkelijke prijzen niet 
ontbreekt. De hoofdprijs is maar liefst 250 euro die 
gespendeerd mag worden bij de Oerse horeca! Dat 
is natuurlijk een geweldig cadeau. Weet je trouwens 
wat ook al jarenlang een mooi cadeau is voor 
iedereen in Oers? De entree bij Boergondisch Oers is 
gewoon twee dagen lang … GRATIS! 

Paaseieren zoeken 
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Zaterdag 17 juni Kindermiddag, Foodplein, 
Volley en Oerse Feestband 
Op zaterdagmiddag organiseren we het 
Boergondische Kinderfestijn. Een happening met 
veel activiteiten, natuurlijk ook in het Wilde Westen 
thema! Dat wordt een middag om nooit te vergeten. 
Gelukkig zijn er ieder jaar weer superveel ouders 
bereid om te helpen. Samen zijn we Boergondisch 
Oers en daarom kunnen we ieder jaar weer rekenen 
op veel hulp. Zonder vrijwilligers kunnen we dit 
prachtige dorpsfeest niet laten knallen. Alvast 
bedankt daarvoor! 
 
Nadat de kinderen genoten 
hebben van een heerlijke 
middag met knapperige frietjes 
kunnen de volwassenen op het 
Food Plein zich te goed doen 
aan vele lekkere hapjes bij 
verschillende kraampjes. Vorig 
jaar hebben we dat voor het 
eerst gedaan en vanwege het 
geweldige succes gaan we dit 
jaar door met het Food Plein. Er 
is eten in overvloed, je krijgt 
een volledige maaltijd voor maar 7,50 per persoon. 
Daarna start, onder een zwoele avondzon, het 
volleybaltoernooi. Stel dus snel je team samen en 
ga in trainingskamp om de felbegeerde wisselschaal 
te winnen. Op de afterparty treedt de Oerse 
Feestband op. Deze band is speciaal voor de 
gelegenheid samengesteld met muzikaal talent uit 
Oerle en omstreken. We sluiten de avond spetterend 
af. Yeeee Ha! 

Pak nu je agenda en noteer 16 en 17 juni 
Boergondisch Oers. Schrijf je in voor de 
kinderactiviteiten, het Boergondische Food Plein, de 
volleybalteams en meld je aan als vrijwilliger. Voor 
alle nieuwe inwoners van Oerle die graag mee willen 
doen maar voor wie nog niet helder is wat we zoal 
voor vrijwilligers kunnen gebruiken, laat het even 
weten met een persoonlijk berichtje via FB en we 
nemen contact met je op. Of bel: Adriënne van de 
Vorst, 06 54966206. 
 
Boergondisch Oers Goes Wild Wild West 
Vrijdagavond 16 juni: Pubquiz en Entertainment met 
duo MarKant. Entree gratis. 
Zaterdag 17 juni: Kindermiddag, Boergondische 
Food Plein, Volley en After Party. 
 
We hebben er superveel zin in. Het belooft weer een 
geweldig dorpsfeest te worden! 
 
Met Western groet, 
 
Stichting Boergondisch Oers 
www.boergondischoers.nl 
 
Volg ons ook op Facebook! 
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Programma Boergondisch Oers 

Programma vrijdag 16 juni 
 
19.30 uur 
  
  
  
  
20.00 uur 
21.30 uur 

  
Ontvangst Entree gratis 
Dresscode: Western 
In verband met de strikte sluitingstijd, starten we op tijd met het 
avondprogramma. Zorg dus dat je op tijd bent! 
Iedereen is van harte welkom 
Start Boergondisch Oerse Pub quiz (Een team bestaat uit minimaal 8 deelnemers) 
Avondprogramma mmv feestband MarKant 

01.00 uur Sluiting   
 
Programma zaterdag 17 juni 
 

13.00 uur 
  
  
16.00 uur 
16.30 uur 

Kinderactiviteiten 
Start kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle (groep 1 t/m 8 basisschool) 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 
Einde kinderactiviteiten 
Kinderen die zich aanmelden via inschrijfformulier, eten gratis frietjes mee 
  

16.00 uur – 
19.00 uur 

Boergondisch Food plein 
Kosten: € 7,50 pp 
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het  
afhalen van de eetbonnen 
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven en  
eet gezellig mee 
  
Volley 
Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit jaar wederom een aparte 
poule gemaakt worden voor tieners (vanaf middelbare school) 
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers 
Deelname is op eigen risico 

17.45 uur Presentatie volleybalteams in thema 
18.00 uur Start eerste wedstrijd 
21.30 uur 
  
01.00 

Start avondprogramma in de tent mmv de Oerse Feestband 
Prijsuitreiking volleybaltoernooi in de pauze van de band 
Sluiting 
  

Inschrijven kan op bijgevoegd inschrijfformulier of via www.boergondischoers.nl 

Inschrijven vóór 1 juni 2017 

U kunt de bestelde eetbonnen (contant) betalen en afhalen bij 
Dorpscentrum d’Ouw School 
 
Dinsdag 13 juni Tussen 19.00 en 20.00 uur 
Donderdag 15 juni Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Vrijdagavond 16 juni en zaterdag 17 juni 2017 
 

Boergondisch Oers 
  Goes Wild Wild West ! 
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Inschrijven vóór 1 juni 2017 
Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl 

Naam   

Adres   

Telefoonnr.   06- 

E-mail   
 

Vrijwilligers (Zonder vrijwilligers is Boergondisch Oers niet mogelijk, dus schrijf je in) 

Datum Hulp X Naam 

Di. 13 juni Hulp bij opbouw tent (v.a. 18.00 uur)     

Vr. 16 juni Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur     

Za. 17 juni Groepje begeleiden of bij activiteit     

Za. 17 juni Scheidsrechter volleyen     

Za. 17 juni Hulp bij Food plein: 15.45 - 19.00 uur     

Za. 17 juni Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00 
 O vanaf 19.00 

    

Zo. 18 juni Opruimen (9.30 uur)     
 

Vr. 16 juni: Pub Quiz Inschrijving gratis 

Naam Team   

E-mail   

1 = Contactpersoon 5   

2   6   

3   7   

4   8   
 

Zat. 17 juni: Kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle Inschrijving gratis 

Naam kind 1   Groep   

Naam kind 2   Groep   

Naam kind 3   Groep   

Naam kind 4   Groep   
 
Zat. 17 juni: Boergondisch Foodplein € 7,50 p.p. Kinderen die deelnemen aan 
kinderactiviteiten 
 eten gratis frietjes mee 

Aantal personen  
 

Zat. 17 juni: Volley Inschrijving gratis 

Naam team   

E-mail   

Competitie 
  

Volwassenen 
Tieners (vanaf middelbare school) 

Namen 
deelnemers 

1 = Contactpersoon 4   

2   5   

3   6   
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J Adriënne van de Vorst Stepke 1 
J Mieke van Campen Janus Hagelaarsstraat 19 
J Voor meer informatie zie www.boergondischoers.nl 

Inleveren bij: 
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BLOEMEN voor elke gelegenheid 
 

U vindt ons bij SchippersStop,  
binnen op het stofzuigerplein. 

 
Dinsdag t/m vrijdag is de winkel  

geopend van 9.30 uur tot 17.00 uur 
 

Overige dagen zijn er boeketten  
bij de lunchroom verkrijgbaar. 

(Advertentie) 

Het Vekemans Fonds helpt kansarme 
kinderen in India aan een betere toekomst!  

Steun ons! 
U kunt doneren via de website 

www.vekemansfonds.nl  
of simpelweg geld overmaken op  

NL 93 Rabo 01 385 08 852  
ten name van het Vekemans Fonds. 

(Advertentie) 
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Er is er een jarig hoera, hoera dat kun 
je wel zien dat is… 
de Oranjemarkt Veldhoven! 
(er mag meegezongen worden…op 27 april vanaf 16 uur) 
 
Bijzondere verjaardag 
Op 27 april a.s., Koningsdag, viert de Oranjemarkt 
Veldhoven haar 25e verjaardag. Het wordt een 
bijzondere verjaardag met veel verrassingen.  
Verrassend voor velen was ook het nieuws dat de 
Oranjemarkt haar verjaardag (en de markt) voor het 
laatst viert in de wijk de Berkt. Per 2018 zal de 
Oranjemarkt Veldhoven georganiseerd worden door 
een nieuwe stichting (Stichting Evenementen 
Veldhoven) op een nieuwe locatie, het Citycentrum 
Veldhoven. Een ideeënrijk en enthousiast team staat 
in de startblokken om er in 2018 weer net zo’n feest 
van te maken als de afgelopen 25 jaar. En…de 
Oranjemarkt blijft VAN, VOOR en DOOR Veldhoven! 
Maar eerst gaan we nog feesten op de Berkt. 
Feesten op de 50ste verjaardag van onze Koning en 
op ons 25-jarig bestaan en op… 25 jaar die voorbij 
gevlogen zijn… 
 

Oranjemarkt Veldhoven 25 jaar 

Stukje historie 
De Oranjemarkt Veldhoven is ontstaan uit een 
initiatief van parochie Sint-Maarten. In 1988 werd 
bekend dat er in Heikant een Katholieke kerk 
gebouwd mocht worden, allerlei wervingsacties 
werden er opgezet. Eén daarvan was het 
Kempenspektakel in 1989, in het Peter 
Benensonpark. Een geweldig evenement met het 
doel geld te genereren voor de te bouwen 
kerk. Enkele jaren later kwam er een tweede versie, 
dit keer rond de Sint-Maartenskerk, die in 1990 in 
gebruik werd genomen, de Atalanta en de 
omliggende straten. De catering vond plaats vanuit 
het kerkgebouw en de vrijwilligers werden vanuit de 
parochie opgetrommeld. Doel was toen: een orgel 
voor de kerk. 
 
Bij de organisatie was ook Stichting Wijkbelangen 
Heikant betrokken, zij organiseerde o.a. de 
kinderspelen. De verantwoordelijkheid voor de 
markt lag bij de parochie. 
 
Omdat het terrein rond de kerk te klein werd, is men 
gaan zoeken naar alternatieven. Er werd 
samenwerking gezocht met de Stichting Severinus 
om op Koninginnedag een soortgelijk evenement te 
organiseren. Het werd de Oranjemarkt, die 
verhuisde naar het terrein van De Berkt. De OM 
Veldhoven is nu vooral bedoeld om de banden 
tussen de 
bewoners van 
Veldhoven aan 
te halen en 
samen een 
gezellige en 
levendige sfeer 
te creëren. 
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Oude kerkstraat 36A 
5507 LC Veldhoven 
T: 06-12676022 
E: info@dietistveldhoven.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dietistveldhoven.nl 

 

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

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

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Vanaf 1999 vindt u de Oranjemarkt Veldhoven in 
woonwijk de Berkt, op de grens van de Heikant en 
Oerle. In deze wijk wonen mensen van Stichting 
Severinus met een verstandelijke beperking samen 
met ‘gewone gezinnen’. Kernwoorden zijn: 
ontmoeten, presenteren en vermaken. Sinds deze 
verhuizing zijn de wijk en de Severinus nauw 
betrokken bij de organisatie van de markt. Een 
samenwerking die al jaren meer dan perfect 
verloopt in een constructieve en gemoedelijke sfeer. 
Deze formule geeft op unieke wijze vorm aan de 
integratie van verstandelijk gehandicapte burgers in 
onze gemeente. 
 
27 April 2017, Koningsdag 
De feitelijke Oranjemarkt organisatie bestaat nu uit 
een actieve groep vrijwilligers van ca. 15 personen. 
Daarnaast zijn er ruim 100 vrijwilligers in touw om 
dit evenement mogelijk te maken. De afgelopen 
jaren groeide de Oranjemarkt Veldhoven uit tot een 
evenement dat tussen de 20 en 25 duizend 
bezoekers trok. En daar gaan we dit jaar ook weer 
voor! U komt toch ook op donderdag de 27e april 
naar de Berkt om ‘er is er een jarig…’ mee te 
zingen?!  
 
En er valt op onze verjaardag nog veel meer te 
beleven. Naast de attracties die u van ons gewend 
bent zoals de vrijmarkt, 3 podia met zang en dans, 
diverse kraampjes voor een natje en een droogje 
en… Wat dacht u van een stormbaan voor de echte 
Veldhovense durfals, een bungee trampoline voor 
hen die de markt eens van grotere hoogte willen 
bekijken en er kan weer geknuffeld worden met 
dieren. Er is voor de kids een oud-Hollands 
spellencircuit met stempelkaart. Is die vol dan 
ontvang je een kleine verrassing en als klap op de 
vuurpijl een speciale slotact op het Steenberge 
Brinkpodium (hoofdpodium): OMeezing, 
Oranjemarkt zingt mee!  

Oranjemarkt Meezing…, Oranjemarkt zingt mee. 
Vanaf 16 uur hopen we dat er vele Veldhovense 
keeltjes gesmeerd zijn om zo feestelijk en met 
gezang afscheid te nemen van de Berkt. De 
organisatie zorgt voor de songteksten en Feestband 
de Concertinos voor de klanken. Om 18 uur (een 
uurtje later dan normaal!) zal de Oranjemarkt 
Veldhoven afgesloten worden. Iedereen is van harte 
uitgenodigd…ook zij die minder vast van stem zijn. 
 
Geen zin om te zingen maar wel om verder te genieten? 
Dan blijf je welkom op het veld bij het NHA Parkpodium! 
De bar blijft hier open tot 17.00 uur.  

Samen uit eten in 2017  

De naam van de contactpersoon en het 
telefoonnummer voor het opgeven voor  
“Samen uit eten” is veranderd in : 
 
Joop Klerkx, telefoonnummer 040 - 2543797. 
 
Kosten zijn 14,- p.p. Drankjes zijn voor eigen 
rekening. Kiest u een ander gerecht dan zijn de 
extra kosten ook voor eigen rekening. 
   
Aanvang 17.30 uur    
Van te voren aanmelden Joop Klerkx. 
Heeft u zich niet aangemeld, dan kunt u niet 
deelnemen. 
Bij verhindering gelieve af te melden. 
Alle ouderen en alleenstaanden uit Veldhoven zijn 
welkom, mits u zich heeft aangemeld. 
eerstvolgende data zijn:    
    
Donderdag 18 mei 
Merlijn, Van Vroonhovenlaan 66 
Donderdag 15 juni 
Oude Garage, Peter Zuidlaan 4 
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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 
Mijn bedrijf is in 2008 ontstaan en geboren uit een 
hobby. Na de geboorte van mijn oudste zoon  
(19 jaar geleden) ben ik gaan fotograferen. Toen 
waren het nog analoge camera’s (met rolletje) en 
om ervoor te zorgen dat van dat rolletje alle foto’s 
goed waren ben ik me gaan verdiepen in fotografie. 

 
Na verloop van tijd 
maakte ik ook foto’s 
van de kinderen van 
vrienden en familie, 
ben ik lid geworden 
van een fotoclub in 
Gemert, volgde een 
basiscursus in 
Deurne en zo kwam 
van het een het 
ander… Ik heb 

daarom in september 2008 mijn baan in loondienst 
opgezegd om te kijken of ik van mijn hobby mijn 
werk kon maken en dat is gelukt! Na een paar jaar 
heb ik me alsnog aangemeld op de fotovakschool 
om alle kneepjes van het vak te leren. Hier ben ik in 
2014 met goed resultaat afgestudeerd. 
 
Studiolokatie 
Na eerst een aantal jaar bij de mensen thuis te 
hebben gefotografeerd, kon ik in 2011 een klein 
appartement huren in mijn toenmalige woonplaats 
Beek en Donk. Het was een ruimte van ongeveer 
40m2 die ik in had gericht als fotostudio. In 2015 
ben ik verhuisd naar Veldhoven (Oerle) en is mijn 
studio mee verhuisd naar Veldhoven.  

Advertentie in de spotlight 
Momenteel ben ik nog op de Run in Veldhoven aan 
het werk maar in juni van dit jaar hoop ik dat de 
studio aan huis klaar is. 
 
Activiteiten 

Ik fotografeer voornamelijk 
mensen: pasgeboren baby’s, 
kinderen, tieners, zwangere 
buiken en op bruiloften. Bij 
een ‘newbornshoot’ maak ik in 
de heerlijk verwarmde studio 
gedurende maximaal 2 uur 
foto’s, vaak met behulp van 
mijn props en accessoires. Er 
kunnen dan ook foto's met 
papa, mama en eventuele 
broer(s) en/of zus(jes) worden 
gemaakt. 
 

Daarnaast organiseer ik ook speciale ‘kindershoots’, 
waarbij in 45 minuten foto’s worden gemaakt van 
maximaal 4 kinderen. En tijdens mijn ‘bellyshoots’ 
zet ik mijn kennis en ervaring in om gedurende een 
uur prachtige zwangere buiken én eventuele 
partners en/of kinderen te fotograferen. 
 
Specialisatie 
Mijn passie en 
specialisatie ligt in de 
newborn-fotografie. Dat 
is het fotograferen van 
pasgeboren baby’s 
binnen 2 weken na de 
geboorte. De mama’s en 
papa’s komen dan naar 
mijn studio en daar maak 
ik mooie foto’s van hun 
kindje. En natuurlijk ook 
met de ouders erbij én, als er broer(s) en/of zus
(sen) zijn, met de rest van het gezin. Inmiddels heb 
ik al meer dan 900 pasgeboren baby’s op de foto 
mogen zetten! 
 
Moederdagactie 
Ik heb een leuke moederdagactie dit voorjaar: een 
minishoot voor kinderen. Ik maak dan in de studio 
foto’s in een drietal poses van de kinderen en deze  
3 bestanden ontvangt de opdrachtgever als  
HR-bestand en van 1 van de 3 foto’s wordt een 
mooie afdruk op hout van 20x30cm gemaakt.  
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Het recept is deze keer van: Marlene Nouwens 

Pastaschotel met courgette en spek 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
• 2 courgettes 
• 400 gr pasta  
• 200 gr spekblokjes 
• 250 gr ricotta  
• 3 eieren  
• 60 gr walnoten  
• 200 gr champignons 
• 1 bakje cherrytomaatjes 
• Verse basilicum 
• 1 scheutje olijfolie 
• 1 teentje knoflook, fijn gesneden 
• Peper en zout  
• 50 gr geraspte kaas 
 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook de 
pasta volgens de verpakking, giet af en doe er een 
klein scheutje olijfolie door zodat hij niet zo 
makkelijk gaat plakken en bewaar afgedekt. Snijd 
de courgette in blokjes en stoof deze samen met de 
knoflook en 2 eetl water in 15 minuten zacht. Bak in 
een ander pannetje de champignons en bewaar 
deze. Bak daarna in dit pannetje de spekreepjes 
totdat het vocht verdwenen is. Prak de courgette 
met een stamper of vork grof. Roer de ricotta, 
eieren en courgettepuree door elkaar en voeg flink 
wat peper en zout toe. Roer de champignons, paar 
blaadjes basilicum, spekjes en walnoten door het 
ricotta mengsel en meng het dan door de pasta. 
Schep in een ingevette ovenschaal en verdeel 
de tomaatjes er door. Bestrooi alles met de 
geraspte kaas en daarna 20 minuten in de 
oven. Garneer met een paar verse blaadjes 
basilicum. 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat iedereen 
het altijd erg lekker vindt en het snel en 
makkelijk te maken is. 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Martijn van Balen 
omdat het een hele gezellige en 
behulpzame buurman is. 

Oersmakelijk 
De kosten hiervoor zijn € 50,00 (meer informatie 
opvragen via info@luckypictures.nl). 
 
‘Op de dag dat ik 
geboren ben’ 
In 2016 heb ik zelf een 
boekje uitgebracht. 
Gedurende de eerste  
2 weken na de geboorte 
is er van alles in op te 
schrijven door de 
kersverse ouders. Het 
heet ‘Op de dag dat ik 
geboren ben’ en het is geïllustreerd met mijn 
mooiste newborn-foto’s en een paar mooie 
gedichten. Het is verkrijgbaar bij de Bruna, Ako en 
Da Belly in Veldhoven en natuurlijk via mijn bedrijf. 
Bij iedere newbornshoot krijgen de ouders het van 
mij kado maar het is bijvoorbeeld ook leuk als 
kraamkadootje. 
 
Voor de lezers van de Koers van Oers stel ik  
2 exemplaren beschikbaar! Stuur mij een 
emailbericht (info@luckypictures.nl) waarin jij 
motiveert waarom jij het boekje ‘Op de dag dat ik 
geboren ben’ wil ontvangen en wie weet krijg jij het 
van mij cadeau. 

Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 
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Herdenking en kranslegging bij het 
Klokmonument om 19.50 uur 
Na een woord van welkom, het “Taptoe-Signaal” en 
het luiden van de klok wordt twee minuten stilte in 
acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens 
Muziekkorps het Wilhelmus en houdt de 
burgemeester een toespraak. Hierna volgen elfjes 
voorgedragen door kinderen van een Veldhovense 
basisschool en wordt de World Peace of Flame 
aangeleverd voor het ontsteken van de fakkel. 
Een leerling van het Sondervick College zal een 
gedicht ten gehore brengen en er klinkt 
koraalmuziek. Het gilde nijgt onder tromgeroffel de 
Gildevlag.  
Door verschillende organisaties zal tenslotte een 
krans of bloemstuk worden gelegd, bijgestaan door 
leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka. 
 
Komt u ook?  
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd graag op 
donderdag 4 mei 2017 om 19.40 uur bij de kiosk 
aan De Plaatse voor de gezamenlijke tocht naar het 
Klokmonument. 
De herdenking bij het Klokmonument aan de Kleine 
Dreef start om 19.50 uur. 
U bent van harte welkom! 
 
Voor relevante informatie over de Dodenherdenking 
in Veldhoven, zie: https://www.veldhoven.nl/over-
veldhoven/dodenherdenking 

Werkgroep Herdenkingen Veldhoven  
4 mei en 17 september nodigt u uit 
 
De Stichting Dodenherdenking Veldhoven was 
opgericht om in Veldhoven de herdenking te 
organiseren van alle burgers en militairen die, sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar 
ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur 
zijn omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de 
Veldhovense burgers en militairen die in het belang 
van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn 
gevallen en naar de slachtoffers van het 
bombardement in Zeelst op 17 september 1944. 
Per 1 januari 2017 is deze stichting overgegaan in 
een door de gemeente Veldhoven in het leven 
geroepen werkgroep, die gevormd wordt door de 
leden van het voormalig bestuur. Deze wijziging is in 
goed overleg met de gemeente Veldhoven tot stand 
gekomen. Er is gekozen voor een iets soberdere 
herdenking waarbij het zwaartepunt meer ligt op de 
herdenking bij het Klokmonument aan de Kleine 
Dreef op 4 mei en de herdenking bij het monument 
"Donderslag bij heldere hemel" aan het Meiveld op 
17 september. De Herdenkingsbijeenkomst 
voorafgaande aan de Dodenherdenking en het 
concert na afloop zijn komen te vervallen. 
 
4 mei-herdenking 2017 
Gezamenlijke tocht naar het Klokmonument 
om 19.40 uur 
Vanaf de kiosk aan de Plaatse, tegenover de H. 
Caeciliakerk, verzamelen de leden van het College 
van Burgemeester en Wethouders, de werkgroep 
Herdenkingen Veldhoven, leden van het Gilde H. 
Caecilia, leden van het Veldhovens Muziekkorps en 
leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka zich om 
tezamen met andere belangstellenden te voet te 
gaan naar het Klokmonument aan de Kleine Dreef. 
 

4 mei herdenking 
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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) 

Het blijkt dat de voorwaarden voor deelname aan de 
Rabobank Clubkas Campagne er wat anders uitzien 
dan oorspronkelijk gedacht. Hierdoor vervalt ons 
plan van hieronder (en zoals eerder 
gecommuniceerd) om alle stemmen te consolideren 
onder de DorpsVereniging. Het blijkt dus zinvol dat 
elke vereniging toch zichzelf hiervoor aanmeldt en 
dit zo goed als mogelijk gaat promoten. 
Verdere gegevens over deze campagne zijn terug te 
vinden via de beide bijlagen en via internet:  
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/eindhoven-
veldhoven/sponsoring  
 
Het komt o.a. op het volgende neer: 
• Alle leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven 

worden persoonlijk door de Rabobank uitgenodigd 
om deel te nemen aan het stemmen. Dit kan van 
6 t/m 30 april 2017. 

• Met de code die in de brief vermeld staat kan men 
via het internet de stem uitbrengen. 

• Ieder lid krijgt 5 stemmen ter beschikking en het 
is ook verplicht om deze 5 stemmen uit te 
brengen, waarbij uiteraard maar 1 keer op 
eenzelfde vereniging gestemd kan worden. 

 
Wij zullen ons als DorpsVereniging Oerle ook 
aanmelden voor de campagne en hopen uiteraard op 
veel stemmen. Verder hopen wij dat eenieder zoveel 
als mogelijk de Oerse verenigingen zal steunen, ook 
degenen die wellicht een klein aantal leden hebben 
maar de financiën meer dan goed kunnen gebruiken. 
 
In de vorige Koers van Oers waarin onze 
oorspronkelijke boodschap vermeld stond is dus 
inmiddels achterhaald.  
 
Onze excuses voor de verwarring. 

Er is 125.000 euro te verdelen onder de 
verenigingen in Eindhoven en Veldhoven, die zich 
aangemeld hebben bij deze Rabobank. 
Het stemmen kan alleen door leden van deze 
Rabobank in deze twee gemeenten. 
 
Oproep; 
Leden reageer op de brief, die je krijgt van de 
Rabobank. 
Het levert geld op voor je eigen vereniging en de 
(Oerse) verenigingen waar je voor kiest. Ieder heeft 
5 stemmen tot zijn beschikking. 
 
Groen en Keurig houdt zich zeker aanbevolen. 

Opheldering Clubkas Campagne Stem op ons! 
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Koningsspelen 2017 

Beste ouders,  
 
Vrijdag 21 april aanstaande vinden de Koningsspelen 
plaats. Deze dag wordt gehouden op en bij de school 
en op het veld naast de school. Het programma zal 
er als volgt uit zien:  
 
Programma  
08:30 - 09:00 Koninklijk ontbijt op school  
09:00 - 09:15 Feestelijke opening met lied en dans  
09:15 - 10:25 Spelletjes  
10:25 – 10.40 Pauze  
10.40 - 11:50 Spelletjes  
11:50 - 12:00 Opruimen  
12:00 - 12:15 Lekkere verrassing en Prijsuitreiking 

met afsluiting Koningsspelen 2017 
 
Om deze dag tot een succes te maken zoals de 
voorgaande jaren hebben we zeker  
30 hulpouders nodig!!!!  
 
Dus meld u aan en kom helpen op de leukste dag 
van het jaar!!!  
 
Voor iedereen die wil helpen graag het verzoek u op 
te geven en te mailen naar:  
spelendag-SintJanBaptist@outlook.com  
 
Dus mail en help bij deze supergezellige dag!!!!  
Een aantal dagen tevoren krijgt u als hulpouder te 
horen bij welk spel u bent ingedeeld en zult u tevens 
uitleg over het betreffende spel ontvangen per 
email.  
 
Verder bent u van harte welkom om uw kind te 
komen aanmoedigen en te komen kijken, ook 
opa’s en oma’s, familie of andere 
belangstellenden zijn uiteraard welkom.  
 
Uw kind krijgt nog te horen via de leerkracht in 
welke groep het zal worden ingedeeld.  
In de pauze nuttigen de kinderen hun eigen mee 
genomen drinken en fruit.  
We hopen dat het weer een leuke en zonnige dag zal 
worden.  
 
Met vriendelijke groeten, de werkgroep Spelendag.  

Schoolnieuws 

Groep 8 in het Eindhovens Dagblad!  

Dinsdag 14 maart heeft groep 8 meegedaan aan de 
strijd om de beste popbende. Met een liveband 
hebben ze een zelfgemaakt lied gezongen op het 
podium van de Schalm. Deze muzikale deelname 
vloeit voort uit een samenwerkingsproject van 
muziekschool Art4U en de Brede School Veldhoven.  
Wij zijn trots op het lied en optreden dat groep 8 
neer heeft gezet in de Schalm!  
 
Via onderstaande link is het volledige artikel te 
lezen.  
http://www.ed.nl/veldhoven/basisschool-eigenwijs-
heeft-beste-popbende-van-veldhoven~a556284a/  
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Dyem Feijen,Tim Goosens, Collin van den Heuvel, 
Mandy Kelders, Elke Nijlunsing, Senna van Nunen, 
Mathijs Renders, Lola Sandkuijl. Reporter tijdens de Zwerfvuilactie 

 
Op 17 maart hebben 
alle kinderen van 
school meegeholpen 
om in Oerle al het 
zwerfvuil van de 
straten en uit de 
plantsoenen te halen. 
 

We hebben héél veel 
plastic gevonden. 
Onze klas is door een 
deel van Oerle 
heengelopen: de 
Boonberg, Oude 
Kerkstraat, 
Berthastraat en 
Smidsvuurke. En dat 

was heel gezellig en iedereen 
had heel veel gevonden. 
 
Voor de veiligheid hadden we 
ook hesjes aan die de 
gemeente Veldhoven had 
gebracht. En van de 

organisatie Nederland Schoon hadden we allemaal 
handschoenen gekregen en zakken om het afval in 
te doen. 
 
En dit was mijn 
verslag 
 
Groetjes, 
 
Collin van den 
Heuvel  
 
Foto’s Tim. 

Zwerfvuil actie 

Atletiek bij GVAC 

GVAC staat voor Groot 
Veldhovense Atletiek Club. 
 
Bij atletiek heb je veel 
verschillende onderdelen. Zo 
kan je met hardlopen 
bijvoorbeeld bostraining doen 
(in de winter), maar je kunt 
ook baantraining doen. Baantraining vind ik wel het 
leukst, want bostraining is heel zwaar. 
 
We doen dus veel verschillende onderdelen en voor 
die onderdelen trainen we in de winter binnen in de 

sporthal. In de zomer trainen we 
buiten op de atletiekbaan. Je 
hebt hoogspringen (of 
hurkhoog), verspringen, 
kogelstoten, speerwerpen (of 
vortex werpen), lange afstand 
lopen en sprinten. 
 

De onderdelen die tussen haakjes staan zijn alleen 
voor kinderen. Je hebt verschillende groepen en je 
leeftijd bepaalt in welke groep je komt. Meisjes en 
jongens pupillen A. Meisjes en jongens pupillen B. 
En meisjes en jongens pupillen C. Je hebt meisjes 
en jongens junioren A, B en C, D.  
 
Elk jaar is er een 
sportkamp. Eigenlijk vind ik 
dat leuker dan een gewone 
training. We doen daar heel 
veel spelletjes, soms ook in 
groepen. En in het donker. 
 
GVAC heeft ook een 
clubblad, de Korziaan en 
daar kun je ook informatie 
in vinden. Bij atletiek gaat 
het er om dat je fit bent. 
Wat wel een beetje jammer 
is, is dat je je wel pijn kunt 
doen. 
 
 
Dit was mijn stukje, 
groetjes Elke. 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

Graag wil ik iets vertellen 
over Hulphonden. Ik vind 
het belangrijk dat ze er zijn 
omdat deze honden veel 
mensen kunnen helpen in 
het dagelijks leven. Dat zijn 
mensen met bijvoorbeeld 
een aandoening of een 
handicap die met een 
hulphond zelfstandig dingen 
kunnen doen. 
 
Hulphond Nederland is een organisatie die honden 
opleidt met hele goede trainers. Zij kunnen de 
hulphond tot wel zeventig verschillende 
vaardigheden aanleren. Een puppy leert in het 
eerste jaar bij een gastgezin om goed te luisteren, 
netjes naast zijn baasje te lopen en voor het baasje 
te werken. Hij gaat overal mee naar toe, in de auto, 
zelfs in de trein. Aan het eind van het eerste jaar 
kennen de honden alle (twintig!) basiscommando’s, 
bijvoorbeeld “ down/liggen” “release/vrij” enz. De 
commando’s zijn in het Engels zodat niet iedereen 
ze op straat kunnen aanspreken waardoor ze door 
de war kunnen raken.  
 
Als de hond vier, zevenenhalf en elf maanden oud is, 
komt hij met het baasje naar het opleidings-centrum 
in Herpen om te kijken hoeveel ze al hebben 
geleerd. 
Eens per veertien dagen volgt het baasje met de 
hond een training van ongeveer 2 uur met andere 
hulphonden en baasjes bij Hulphond Nederland. Ook 
volgt het baasje eens per veertien dagen een 
praktijkles (bijvoorbeeld door een bezoek te brengen 
aan een tuincentrum, winkelgebied of bos)  
 
Als de hond veertien tot zestien maanden oud is, is 
deze klaar voor de vervolgopleiding. De hond gaat 
mee met een trainer naar het opleidingscentrum in 
Herpen waar hij nu verder getraind wordt. Het 
baasje moet nu afscheid nemen en dat is soms 
moeilijk, maar de hond gaat wel iemand heel veel 
geluk brengen!  
 

Hulphond Nederland leidt vier soorten 
hulphonden op: 
 
Therapie-hulphond 
Dit zijn hulphonden voor kinderen en jongeren tot 
23 jaar, die bijvoorbeeld een gedragsstoornis 
hebben, zoals autisme en ADHD. De hulphond kan 
ervoor zorgen dat deze kinderen zich dan anders 
gaan gedragen en dat ze meer zelfvertrouwen 
krijgen.  
 
ADL-hulphond 
Een ADL-hulphond helpt iemand met een 
lichamelijke beperking met de alledaagse dingen.  
Hij assisteert bijvoorbeeld bij het openen en sluiten 
van deuren en gordijnen, het uittrekken van kleding, 
het leeghalen van de wasmachine en het oprapen en 
aangeven van voorwerpen. Een ADL-hulphond kan 
helpen bij het boodschappen doen en bij de kassa 
een portemonnee aangeven.  
Eenmaal thuis kan hij lift- en lichtknoppen bedienen, 
kastjes openmaken en helpen bij het opbergen van 
spullen.  

Een ADL-hulphond is voor zijn baas een grote steun. 
Een hulphond heeft natuurlijk ook dagelijkse 
verzorging nodig en moet worden uitgelaten. Dit 
betekent dat zijn baas er regelmatig op uit gaat, 
waardoor hij of zij frisse lucht en beweging krijgt.  
 
Epilepsie-hulphond 
Een Epilepsie-hulphond is erop getraind om te 
handelen als zijn baasje een aanval krijgt en hem 
helpt tijdens en na de aanval. Hierdoor voelt het 
baasje zich veiliger. Een Epilepsie-hulphond kan een 
aanval van tevoren zien aankomen en zijn baasje 
waarschuwen. Dit kan de hond bijvoorbeeld doen 

Hulphond Nederland 
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Wij schrijven deze maand over Art4U die gaat 
verhuizen naar (?? de tweede etage van ??) de 
bibliotheek. Wij hebben Patrick van Gerven (is 
Mathijs zijn gitaarleraar) geïnterviewd. 
 
Voor de mensen die Art4u niet kennen: Art4U is een 
muziekschool in Veldhoven. Ik, Mathijs zit op deze 
muziekschool en ik krijg gitaarles van Patrick. Ik zit 
nu al 2 jaar op deze muziekschool. En vindt het nog 
steeds heel leuk. Wil je een instrument leren 
bespelen? Leren zingen? Daarvoor kun je muziekles 
krijgen. Of leuk samenspelen met andere kinderen. 
Er is er ook een kinderopvang!  
 
Art4U werkt samen met 3 andere organisaties in 
Veldhoven:  
1. de bibliotheek  
2. Theater de Schalm  
3. Museum Het Slot 
 
Deze organisaties moeten allemaal bezuinigen 
omdat ze minder subsidie van de Gemeente 
Veldhoven krijgen dan voorheen. Art4U moet het 
meest bezuinigen. Ze moeten huur betalen aan de 
gemeente en dat is een hoog bedrag. 
 
Het is niet echt geschikt voor Art4U om op de 
tweede etage van de bibliotheek te zitten. Maar het 
is nu nog niet duidelijk wie beneden of boven gaat 
zitten. Het is handiger voor de muziekschool om op 
de begane grond te zitten. Omdat vaak zware 
instrumenten met een trap naar boven moeten 
worden gebracht, hebben ze een lift nodig en deze is 
heel duur. 
 
Het nog niet duidelijk wanneer ze gaan verhuizen. 
Maar het is wel zeker dat het door zal gaan. 
 
 
Lola en Mathijs 

door zijn baasje strak te blijven aankijken of tegen 
hem aan te duwen. Het baasje kan hierdoor zichzelf 
in veiligheid brengen, door alvast te gaan zitten of 
liggen en medicijnen in te nemen. De hulphond kan 
een alarmknop bedienen, medicijnen of hulp halen 
en/of zijn baasje in zijligging leggen om te 
voorkomen dat het baasje stikt. De hond wacht bij 
zijn baasje tot hij of zij weer bijkomt.  
 
PTSS-hulphond 
Een PTSS-hulphond is een hond die heel goed om 
kan gaan met een baasje die veel stress heeft. Die 
stress komt vaak door nare dingen die mensen 
hebben meegemaakt in hun werk, bijvoorbeeld in 
het leger of bij de brandweer, ambulancedienst en 
politie. Een PTSS-hulphond is in de eerste plaats een 
maatje: iemand die er altijd is, aandacht geeft en 
vertrouwd aanvoelt. Ook zorgt deze hond voor 
afleiding, beweging en frisse lucht.  
De hond kan ook zien wanneer een baasje 
bijvoorbeeld een nachtmerrie heeft en heeft geleerd 
zijn baasje op die momenten wakker te maken. Een 
PTSS-hulphond herkent stress, zoals het trillen van 
een knie. Hij kan leren om zijn baasje bijvoorbeeld 
weg te trekken uit een stressvolle situatie. De 
baasjes van een PTSS-hulphond leren samen met 
hun hond opnieuw deelnemen aan de maatschappij 
en durven weer naar buiten.  
Wil je meer weten over Hulphond Nederland? Lees 
dan verder op www.hulphond.nl. 
 
 
Groetjes Senna  

Verhuizing Art4U 
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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 

Wat zit er in die voedselpakketen? 
In die pakketen zit altijd brood, broodbeleg en 
groenten. En soms ook rijst, pasta, saus, fruit, 
zuivel, vlees, koffie, thee en snoep. De voedselbank 
maakt de pakketten altijd met producten die ze 
krijgen. 
 
Wanneer kunnen de pakketten opgehaald 
worden? 
Cliënten van de voedselbank kunnen de pakketten 
elke donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur 
ophalen. Als de cliënten niet kunnen komen, moeten 
ze dat op donderdagochtend om 10:00 uur 
doorbellen. Maar als er niét gebeld wordt én het 
pakket niet wordt opgehaald dan krijgt die cliënt één 
maand geen pakket. En als het binnen een jaar weer 
gebeurt dan krijgen ze drie maanden geen 
voedselpakket. Altijd als je een pakket komt halen 
dan moet je een koeltas en een boodschappentas 
meenemen.   
 
Hoe kunnen cliënten een pakket ophalen? 
Je gaat als eerste naar de administratie en dan krijg 
je een nummer. Dat nummer geeft aan hoe groot 
het gezin is. Iemand van de voedselbank loopt 
daarna mee met de cliënt en helpt met de tas 
inpakken. Aan het eind geeft een medewerker van 
de voedselbank het brood mee. Als de cliënt wil mag 
hij/zij nog wat koffie of thee drinken en even blijven 
praten.  
 
 
Groetjes Dyem 

Ik ga het over de 
voedselbank hebben omdat 
ik het belangrijk vind dat 
mensen er meer over 
weten. 
 
De stelling van de voedselbank 
is: voedselhulp moet tijdelijk 
zijn.  

Hoe kom je bij de voedselbank? 
Je komt bij de voedselbank als je in geld-problemen 
zit. Je moet dan naar de hulpinstantie en dan kijkt 
de hulpinstantie hoeveel geld je verdient. Vanaf een 
besteedbaar maandinkomen van € 200,- per 
persoon mag je naar de voedselbank; als je net 
boven dat bedrag zit dan mag je niet naar de 
voedselbank. De hulpinstantie geeft het door aan de 
voedselbank als je naar de voedselbank mag. Zodra 
de voedselbank het bericht heeft gekregen dan mag 
je echt officieel een pakket halen. Iedereen die hulp 
krijgt wordt ieder half jaar gecontroleerd hoeveel 
geld je hebt.  
 
Hoe komt de voedselbank aan zoveel eten? 
De voedselbank heeft zoveel eten door bedrijven, 
particulieren, donateurs en vrijwilligers. Ook staat 

de voedselbank soms 
bij de Albert Heijn, 
Jumbo en Plus: daar 
krijgen mensen een 
kaart en op die kaart 
zien ze producten en 
als ze die dan kopen 
dan geven ze aan 
een kraampje van de 
voedselbank dat daar 
dan staat. 

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

Hoi allemaal! Ik ga jullie 
iets vertellen over de 
vormelingendag in  
Den Bosch.  
 
Op zaterdag 11 maart 
gingen we naar Den Bosch 
voor de ‘Power of fire’. Dat 
is een dag waar je allemaal 
leuke dingen gaat doen, 
maar dat is elke keer wat anders. Een paar van die 
workshops zijn drama-les en een speurtocht door de 
kerk – daarbij kreeg je 2 keer ‘Vraag maar raak’ en 
van te voren kreeg je een mis.                       
 
Bij ‘Vraag maar raak’ kon je vragen stellen aan een 
hulpbisschop en bij één van de hulpbisschoppen 
kreeg je een steentje waar je zelf een naam aan 
mocht geven. En er stonden 3 luchtkussens waar je 
tijdens de pauze op mocht: er waren 2 stormbanen 
en 1 Wipe out-baan. Als je je vak had op de Wipe 
out baan moest je op een rondje gaan staan, 
vervolgens over een balk heen springen en dan er 
onderdoor duiken.  
 
Aan het eind van de dag kreeg je allemaal een 
kaars. En toen gingen we met de bus naar de auto’s 
en zo naar huis. En het was een super leuke dag! 
 
Groetjes Mandy  

Vormelingendag 



32 

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

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

De volgende kopijdatum is 
1 mei 2017 

2017 

April  
12 VKS: paasstukjes maken 
14 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
15 Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 10.00u 
16 SJO: Paaseieren zoeken. Start 13.00u bij 

d’n Oerse Hoop 
17 Basisschool St. Jan Baptist: vrije dag 
19 VKS: volksdans instuif de Enck Oirschot 
21 Bosbenderkids 
21 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
21 Basisschool St. Jan Baptist: 

Koningsspelen 
21 + 22 Tonpratersavond: Lachen vur ‘t goei doel 
22 Ophalen oud papier 
23 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
24 t/m  
7 mei 

Basisschool St. Jan Baptist: Meivakantie 

27 Koningsdag: Oranjemarkt op de Berkt 
28 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

Mei  
2 SWOVE: Dementiecafé de Berkt 
4 Dodenherdenking Klokmonument 
8 KVB: Moederdagviering 
10 VKS: Petra creatief decoratie hobby 
18 KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn 
19 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
19 Bosbenderkids 
20 TCO: Verrassingsactiviteit 
25 t/m 28 Basisschool St. Jan Baptist: 

Hemelvaartvakantie 

27 Ophalen oud papier 
28 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
29 KVB: Wandeling Vlasroot/Dommeldal 
31 VKS: Afsluitingsavond 
  
Juni  
2 Bosbenderkids 
5 2e Pinksterdag: Basisschool vrije dag 
7 VKS: Fietsen 
11 OMTT: Oerse Motortoertocht 
14 fietstocht KVB:VKS 
15 KBO: Samen uit eten:  

17.30u: Oude Garage 
16 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
16 Bosbenderkids 
16 + 17 Boergondisch Oers 
21 VKS: Fietsen 
24 Ophalen oud papier 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

26 KVB: Teaparty 
28 VKS: Fietsen 
30 Bosbenderkids 
  

26 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

Juli  
4 SWOVE: Dementiecafé de Berkt 
4 VKS: Fietsen + eten bij Pius X 
7 Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag 
8 + 9 TCO: Tieners-4-Tieners 
14 Basisschool St. Jan Baptist:  

Calamiteitendag 
15 juli t/m  
27 aug. 

Basisschool St. Jan Baptist: 
Zomervakantie 

  

Augustus  
18+19+20 TCO: Bivak 
19 t/m 25 Vakantieprogramma Oerle 
  

September  
2 TCO: Afsluitingsavond 
4 VKS: Volksdansen 
5 SWOVE: Dementiecafé de Berkt 
6 KVB: Lange fietstocht 
6 VKS: Openingsavond 
9 Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 

10.00u 
11 KVB: KVB: Ledenavond 
16 t/m 19 Kermis in Oerle 
24 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
27 VKS: Kienen 
30 Jubileumviering Koers van Oers:  

voor alle Oerlenaren 
  
Oktober   
9 KVB: Henk Griffoen vertelt over 

wandelingen naar Santiago di 
Compostella 

11 VKS: Moederdagviering 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
25 VKS: Kaarten en rummikuppen 
  
November   
15 VKS:KVB-avond 
19 Sinterklaas in d’Ouw School 
26 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
27 KVB: Sinterklaasavond 
29 VKS: Sinterklaasavond 
  



Foto impressie Zwerfvuilactie & Voetbalclinic bij RKVVO door PSV-Dames 
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