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Jan Kampinga, Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen, 
Jurre van der Velden, Miranda van Vlerken - van Iersel,  
Marlein van de Wiel.  
Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch. 

Druk & technische realisatie 

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

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

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

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

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

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

Colofon 

Verschijningsdata 2017 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

(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) 

11 27-11-2017  50 (13-12-2017) 
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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 

Hulp kinderredactie 

Koers voor Kids  
zoekt begeleidende ouders 
 
We zijn bijna een jaar bezig met de 
kinderredactie van de Koers van Oers. Iedere 
maand leveren onze kleine reporters de 
mooiste artikelen en foto’s aan. Het afgelopen 
jaar hebben Milja en Miranda de vergaderingen 
van de enthousiaste kinderredactieraad 
begeleid. Leuk om te doen, maar nu Milja weer 
aan het werk gaat, hebben we dringend 
iemand nodig die haar taak kan overnemen.  
 
We vergaderen twee keer in de maand. Een 
vergadering vindt donderdagmiddag op school plaats 
in de vorm van een gezellige lunch. De andere 
vergadering is op een dinsdagavond (van 18.30 tot 
19.30 uur in d’Ouw School) voor de ‘officiële’ 
vergadering van de Koers van Oers. 
 
- Heb jij kinderen op de basisschool; 
- Wil je je inzetten voor het verenigingsleven van 

Oerle; 
- Wil je de redactie van de Koers van Oers helpen; 
- En heb je 2 keer per maand tijd om te vergaderen? 
 
Dan ben jij misschien wel het nieuwe redactielid 
waar wij naar op zoek zijn! 
 
Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar 
secretariaat@koersvanoers.nl of bel: 0625522567 

Garage Sale 
Zaterdag 15 juli 2017  

Aan de Paleisstraat 14 te Oerle. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. 
- (Nostalgisch) Huisraad  
- Auto-onderdelen  
- Hoekkeuken  
Te veel om op te noemen  

Rectificatie uitslag Crypto 41 

In de vorige Koers hebben wij tot onze spijt een 
omissie begaan bij het bekend maken van de goede 
oplossingen van Crypto 41. Bij de op bladzijde 5 
genoemde personen ontbrak de naam van Corné 
Kelders. Ook Corné had alle oplossingen goed. Hij 
dingt dus mee naar de geweldige prijs die we – 
geheel onafhankelijk, onpartijdig, objectief en 
aselect Mieke - uit de juiste inzendingen van Crypto 
41 t/m 45 zullen trekken. 
 
De Redactie 
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    1 2 3 4 5 6   

 
Team 

nr.  Naam  
Foto 

Ronde 

Eten& 
Drinken 
Ronde 

Oerse 
Ronde 

Actuali-
teiten 
Ronde 

Sport 
Ronde 

Cowboy 
Ronde 

Kaas 
Worst Totaal 

1 28  RKVVO van alles wat     10,0         7,0         6,5         9,0         9,0         6,0            -          47,5  
2 25  Oerse Bikers     10,0         6,0         7,0         8,0         8,0         8,0            -          47,0  
3 29  Sailorscourt     10,0         9,0         2,5         9,0         8,0         7,0            -          45,5  
4 19  Fam. van Beers     10,0         8,0         6,0         6,0         6,0         9,0            -          45,0  
5 8  Cecilindiaan     10,0         7,0         5,5         6,0         7,0         7,0         1         43,5  
6 30  Slikkers 1      10,0         7,0         7,0         7,0         6,0         6,5            -          43,5  
7 22  Indiana Oers     10,0         8,0         3,5         8,0         6,0         7,5            -          43,0  
8 5  Blazing Saddles     10,0         8,0         4,5         5,0         8,0         7,0            -          42,5  
9 12  CV Oers is gezellig 1     10,0         7,0         6,0         7,0         5,0         7,0            -          42,0  

10 20  Het Clubke     10,0         7,0         3,0         9,0         6,0         7,0            -          42,0  
11 27  Once upon a me in Oers     10,0         9,0         3,0         6,0         7,0         7,0            -          42,0  
12 38  Slikkers 2      10,0         7,0         6,0         8,0         4,0         7,0            -          42,0  
13 4  BIO 4+      10,0         7,0         2,5         8,0         7,0         7,0            -          41,5  
14 1  Allegaartje     10,0         6,0         5,0         7,0         7,0         6,0            -          41,0  
15 2  Ben Toeter     10,0         7,0         7,0         4,0         5,0         5,5            -          38,5  
16 3  Bertha 1      10,0         5,0         4,5         6,0         7,0         6,0            -          38,5  
17 9  Chant' Oers     10,0         8,0         3,5         6,0         4,0         6,0         1         38,5  
18 13  CV Oers is gezellig 2     10,0         7,0         5,5         5,0         4,0         7,0            -          38,5  
19 24  Lollieballers     10,0         7,0         3,5         6,0         6,0         6,0            -          38,5  

20 16  
Doe maar dezelfde naam als 
vorig jaar     10,0         7,0         2,0         7,0         8,0         4,0            -          38,0  

21 15  De Oerse Bende        7,0         5,0         4,5         7,0         7,0         7,0            -          37,5  
22 23  Koers van Oers     10,0         5,0         4,5         8,0         3,0         6,0            -          36,5  
23 11  Cowgirls with the big Boobys     10,0         4,0         5,0         6,0         5,0         6,0            -          36,0  
24 14  D'n Sjeriff     10,0         4,0         5,0         8,0         4,0         5,0            -          36,0  
25 31  Team 4x Monica     10,0         6,0         3,0         6,0         6,0         5,0            -          36,0  
26 32  The Wolf of Boergondisch Oers     10,0         8,0         2,0         5,0         7,0         3,0            -          35,0  
27 33  Toverballen     10,0         6,0         1,0         5,0         5,0         8,0            -          35,0  
28 10  Conny Plassen     10,0         7,0         1,5         4,0         6,0         6,0            -          34,5  
29 18  El Gringo      10,0         8,0         1,5         5,0         6,0         4,0            -          34,5  
30 34  Veld 2 & Tina's     10,0         8,0         2,0         7,0         4,0         2,0            -          33,0  
31 17  Dream Team        4,0         8,0         2,5         6,0         5,0         7,0            -          32,5  
32 35  Vicus      10,0         6,0         2,5         5,0         7,0         2,0            -          32,5  
33 36  Quizzly Bears     10,0         5,0         2,5         4,0         6,0         4,5            -          32,0  
34 6  Bogaerd Boe es        6,0         8,0         2,0         4,0         5,0         5,5         1         31,5  
35 7  Bokjes      10,0         7,0         1,5         4,0         5,0         4,0            -          31,5  
36 37  RKVVO 3      10,0         5,0         2,5         5,0         7,0         1,5            -          31,0  
37 21  Het vriendenclubje     10,0         5,0         2,5         4,0         4,0         2,5            -          28,0  
38 26  OK Gezellig !           -             -             -             -             -             -             -                -   

                     

       337,0    236,0    126,5    213,0    203,0    198,5         3   1.317,0  

Overzicht behaalde punten Pub Quiz Boergondisch Oers 16 juni 2017 
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De parochie 

Dinsdag 15 augustus: Maria ten Hemelopneming 
20.00 uur: Eucharistieviering met Mgr. G. de Korte 

en Pater Malaka. (Lambertuskoren en  
2 Dameskoren). Na afloop Lichtprocessie in 
processiepark achter de kerk. 

 
Zaterdag 19 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 20 augustus:  
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 26 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 27 augustus:  
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (meerdere koren). 

Afscheidsviering van Pater Malaka met pastoor 
R. Wilmink 

 
Dinsdag 29 augustus in St. Jan de Doperkerk:  

St. Jan Onthoofding 
19.00 uur: Eucharistieviering met gilde en  

pastoor Frank As m.m.v. voor de laatste keer 
pater Malaka  

 
 
Afscheid Pater Malaka 
 
Op zondag 27 augustus om 10.00 uur wordt in de 
Christus Koningkerk in Meerveldhoven een 
afscheidsviering gehouden voor Pater Malaka. 
Nadien kan men persoonlijk afscheid van de pater 
nemen in wijkcentrum De Ligt in Meerveldhoven.  
Hij én wij zien erg op tegen dit afscheid, want hij 
heeft zich in dit deel van de parochie en zeker in 
Oerle heel erg thuis gevoeld. Maar hij niet alleen, 
veel Indiase collegae hebben in de pastorie nogal 
eens onderdak mogen vinden. De uitzendtermijn 
van missionarissen van zijn congregatie is 10 jaar 
en ondanks het verzoek van onze bisschop aan zijn 
congregatie “Heralds of The Good News” vindt de 
provinciaal overste het na 11 jaar toch tijd dat hij 
weer terugkeert naar India.  
Wij hopen dat velen uit Oerle de moeite willen 
nemen om naar deze viering te komen en nadien 
afscheid willen nemen. 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 15 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 16 juli:  
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 
Zaterdag 22 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 23 juli:  
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zaterdag 29 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 30 juli:  
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zaterdag 5 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 6 augustus:  
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zaterdag 12 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 13 augustus:  
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering 
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Parochieberichten: 

 

Gedoopt: 
Aidan Vioseph Hendriks 
 

Overleden: 
† Fons van Sambeek, 89 jaar 
† Anneke Jacobs – Meulenbroeks, 85 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 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 
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Oase, veel gestelde vragen 

De mensen van Oase krijgen vaak vragen van 
mensen buiten Oase, met name van 
katholieken van wie de thuiskerk gesloten is. 
In dit artikel proberen we daar antwoord op te 
geven. Daarbij ligt de nadruk op Oase gezien 
vanuit deze ontheemde katholieken. Maar Oase 
is nadrukkelijk een oecumenische 
gemeenschap waar iedereen zich thuis mag 
voelen die zich verbonden voelt met de 
boodschap van Jezus of daar nieuwsgierig naar 
is.  
 
Wat is het verschil tussen Oase en Bezield 
Geloven Veldhoven? 
Oase is een geloofsgemeenschap in Veldhoven 
buiten de rooms-katholieke parochie Christus 
Koning. Wat niet wil zeggen dat onze mensen niet 
katholiek meer kunnen zijn. Maar ook alle andere 
mensen die zich verbonden voelen met de 
boodschap van Jezus zijn van harte welkom.  
De geloofsgemeenschap houdt zich bezig met het 
geloofsleven van mensen in Veldhoven die daar 
behoefte aan hebben. Dit doet ze door het 
organiseren van vieringen en bezielings-
bijeenkomsten.  
Bezield Geloven Veldhoven is een informatieve krant 
over de ontwikkelingen in en rondom de katholieke 
kerk in Veldhoven, in Nederland en in de wereld. 
Er zijn mensen die actief zijn in beiden. 
Oase maakt gebruik van het netwerk van Bezield 
Geloven om informatie te verspreiden, en de 
mensen van Bezield Geloven (BGV) zijn betrokken 
bij Oase, dus dat leidt soms tot verwarring. Maar het 
zijn twee verschillende organisaties met twee 
verschillende doelen en middelen. We blijven bezig 
om steeds zo goed mogelijk duidelijk te maken waar 
iets vandaan komt. 
 
Volgens de media is Oase een club van 
ruziemakers. Is dat zo? 
Oase is ontstaan om de manier van kerk zijn voort 
te zetten zoals we daar al aan gehecht waren. We 
wilden elkaar vasthouden en voort blijven gaan op 
de weg die we, met name binnen Christus Hovenier, 
waren ingeslagen. Een katholiek thuis, waarin de 
Bijbel en het geloof samen werd gevierd, ontdekt en 
herontdekt. Vrijwilligers en pastores haalden het 
beste in elkaar naar boven. Een verscheidenheid aan 
vieringen en activiteiten kwam tot stand door deze 
vrijwilligers, voorgegaan door priesters en leken. De 
voorbereidingen tot sacramenten waren toegankelijk 
en uitnodigend toegesneden op de verschillende 
doelgroepen in een open sfeer. Samen in gesprek, 
midden in déze tijd, met ruimte en respect voor 
elkaars christelijke motivatie en achtergrond. 
We hebben de confrontatie niet ontweken, maar ook 
niet gezocht. Daarbij wilden we ook vieren op de 
manier zoals we dat gewend waren. Toen pastor 

Myriam werd ontslagen en daardoor niet meer 
voorging, kwam er een geplande viering zonder 
voorganger te zitten. Daarop heeft de bestaande 
gebedsgroep voor die datum de eerste Oase viering 
voorbereid. Om bij God en bij elkaar te zijn. Niet 
met de bedoeling om de confrontatie met pastoor en 
bestuur te zoeken. Maar we hebben die confrontatie 
ook niet ontweken. 
 
We zijn een positieve geloofsgemeenschap met 
aandacht voor God en voor elkaar. 
Nadat we in twee goed verlopen gesprekken met 
pastoor en bestuur constateerden dat er binnen 
Christus Koning geen ruimte was voor de vieringen 
en bijeenkomsten die wij nodig hebben, zijn we onze 
eigen weg gegaan. Alle energie is gericht op het tot 
stand brengen van inspirerende vieringen en 
bijeenkomsten. We zijn een positieve club vol van 
aandacht voor elkaar en onze relatie met God, 
Jezus, de Heilige Geest en onze medemensen. 
 
Waarom is er maar eens per maand een 
viering? 
Met de huidige groep voorgangers kunnen we niet 
meer vieringen van hoge kwaliteit voorbereiden. 
Er is een beperkte groep mensen die voorgaat. Dit 
zijn allemaal vrijwilligers die de voorbereidingen 
doen naast hun gewone leven. Om de kwaliteit van 
onze vieringen hoog te houden is een grondige 
voorbereiding nodig. Deze twee dingen samen 
beperken het mogelijke aantal vieringen dat we op 
deze manier kunnen doen. Er wordt nagedacht over 
mogelijkheden om komend najaar te starten met 
een tweede viering, bv door ook vieringen met 
“externe” voorgangers te houden en het toevoegen 
van gezinsvieringen (ook bekend als kinderkerk). 
We delen de zaterdagavond in de Immanuel-kerk 
met Taizé en Leerhuis. Op dit moment vieren we op 
zaterdagavond in de Immanuel-kerk. Op andere 
zaterdagen zijn daar de Taizé-vieringen en de 
vieringen van Leerhuis en Liturgie. Als we een 
tweede viering in de maand gaan verzorgen past het 
nog, maar als we verder in de toekomst een 
wekelijkse viering willen houden, moeten we een 
andere oplossing vinden. 
Er zijn ook andere vieringen en activiteiten. 
Naast onze maandelijkse vieringen zijn er een 
behoorlijk aantal speciale vieringen en activiteiten. 
Zo verzorgen we in de 40-dagen tijd en in de 
Adventstijd samen met de protestantse gemeente 
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oecumenische vieringen op woensdagavond. We 
hebben dit seizoen drie muziekavonden, waarop de 
combinatie geloven en muziek aan de orde komt. En 
zeven bezielings-avonden waarin we met elkaar in 
gesprek gaan over ons geloof. 
 
Waarom is er geen priester of pastoraal 
werker? 
Er is geen directe behoefte. We hebben inspirerende 
voorgangers die onze vieringen vorm kunnen geven. 
En uitstekende gespreksleiders voor onze 
bezielingsavonden. Daar zitten ook beperkingen 
aan, waar mogelijk een beroepskracht uitkomst zou 
kunnen bieden. Maar voorlopig kunnen we prima 
voort met de mensen die we hebben. 
Het is nu niet te betalen. Een priester of pastoraal 
werker in dienst nemen voor een behoorlijk aantal 
uren in de week is voorlopig niet te betalen. En 
aangezien de meeste priesters doorwerken tot ze 
vanwege leeftijd of gezondheid niet meer kunnen, 
zijn er ook geen emeriti (gepensioneerden) 
beschikbaar die dit tegen onkostenvergoeding 
kunnen doen. Er wordt wel gekeken of we voor 
beperkte ondersteuning bij priesters of pastoraal 
werkers terecht kunnen. 
 
Het is lastig vanwege de verhouding met Christus 
Koning. Een priester die op het grondgebied van een 
parochie opereert doet dat bij voorkeur met 
instemming van de pastoor van de parochie. Gezien 
de moeizame verhouding tussen de parochie en 
Oase ligt dat niet eenvoudig. 
Pastor Myriam is niet beschikbaar. Op haar verzoek 
doen we hierover geen verdere mededelingen. 
Pastor Wim heeft dit nooit gewild. Pastor Wim heeft 
de, zeer te waarderen, keuze gemaakt trouw te 
blijven aan het instituut waar hij zijn hele leven in 
heeft gewerkt. Hij heeft veel verdriet gehad over het 
splitsen van de gemeenschap die hij mee 
opgebouwd heeft. Maar hij stond niet afwijzend 
tegenover Oase, en heeft bijvoorbeeld een deel van 
zijn aantekeningen en teksten aan ons nagelaten. 
 
Wat doe ik de andere weekenden? 
Je kunt naar de andere vieringen in de Immanuel: 
Taizé, Leerhuis. Er zijn, naast Oase, nog twee 
bewegingen die niet meer binnen Christus Koning 
zitten. Ook deze vieren in de Immanuel-kerk, 
meestal op zaterdagavond. Dit zijn de Taizé-
vieringen, met als kenmerk de herhaalde zang, rust 

en stilte, die een meditatieve sfeer oproepen. En de 
vieringen van Leerhuis en Liturgie. Na een leerhuis, 
waarbij exegeet en judaicus Alex van Heusden uitleg 
geeft bij de lezingen, is een week later een viering 
waarin deze teksten omlijst worden door de liederen 
van Huub Oosterhuis. 
 
Je kunt naar een andere kerk. Een aantal bezoekers 
van de Oase-vieringen gaat in de andere weekenden 
naar een katholieke kerk. Dat kan de Christus 
Koning kerk zijn, maar bijvoorbeeld ook de Thomas-
kerk in Eindhoven, die qua manier van doen veel 
lijkt op hoe het ging in de kerken van Christus 
Hovenier. Er zijn ook Oase-gangers die zich in de 
andere weekenden zeer welkom voelen in de 
vieringen van de protestantse gemeente in de 
Immanuel-kerk. En wie gehecht is aan de 
eigentijdse katholieke traditie kan terecht bij 
Antonius in beweging in Best. 
Je kunt op een andere manier God aanbidden. God 
is niet alleen in de kerk te vinden, maar ook 
daarbuiten. Je kunt in het weekend dus ook op zoek 
gaan naar God buiten een kerk. Bijvoorbeeld in de 
natuur, in de muziek (of andere kunstvormen) en 
natuurlijk in de ontmoeting met je medemensen. 
 
Wat is er voor kinderen te doen in Oase? 
Kinderwoorddienst bij elke Oase viering 
Tijdens elke Oase viering is er een 
kinderwoorddienst, waarbij de kinderen van de 
basisschoolleeftijd op hun eigen niveau de lezingen 
bespreken. We gaan weer beginnen met Kinderkerk: 
de levendige vieringen voor kinderen van de 
basisschool en hun ouders. Waarbij stilzitten 
verboden is en meedoen gewenst. 
Samen met de Immanuel en Het Baken: Rock Solid 
en Solid Friends. Met veel vaart worden met jeugd 
van 12 tot 15 en 16 tot 18 levensthema’s 
besproken. Er worden spellen gedaan en er wordt 
veel gelachen, maar ook af en toe serieus gedaan. 
Samen met de kinderen van deze leeftijd van de 
protestantse Immanuel-kerk en de evangelische 
gemeente Het Baken. 
 
Moet ik kiezen tussen Oase en Christus 
Koning? 
Nee, waarom? Kiezen is niet nodig. Iedereen is vrij 
om deel te nemen aan vieringen en bijeenkomsten 
van Oase. Ook mensen die meer of minder met 
Christus Koning verbonden zijn, zijn van harte 
welkom bij de vieringen en bijeenkomsten van Oase. 
En mensen die naar de Oase vieringen komen, 
kunnen natuurlijk gewoon naar de Christus Koning 
kerk gaan. 
Bij Oase zijn er kamers voor velen. Oase is een 
gemeenschap die bestaat uit een bonte verzameling 
mensen. Van actieve vrijwilligers tot mensen die één 
keer een viering komen bezoeken. En allemaal zijn 
ze belangrijk voor de gemeenschap, en zijn ze 
bijzonder welkom. 
 
Ook nieuwsgierig geworden? Kijk op onze 
website: www.oaseveldhoven.nl en kom naar een 
van onze bijeenkomsten of vieringen. 
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BBQ 
Feestje? 

www.maartenvandesande.nl 

 06-20131761 

Verslag 14e Motor ToerTocht 

14e Oerse Motor ToerTocht: De Drie 
Landen Route 
 
11 Juni 2017 heeft opnieuw de Oerse motortocht 
plaats gevonden. 
Ook deze prachtige zonnige dag waren eigenaar 
Christ Schippers en zijn medewerkers van Gasterij  
’t Dorpsgenot weer vroeg in touw om de vele 
motorrijders welkom te heten. Er stond, zoals 
gebruikelijk, koffie en een lekker stukje Multivlaai 
klaar om de deelnemers welkom te heten. 

Dit jaar leidde de route via Weert, Maaseik, Sittard 
en een stukje Duitsland naar Zuid-Limburg. In de 
week voor de tocht bleek echter dat enkele bruggen 
in Weert afgesloten waren i.v.m. een stadstriatlon. 
De route werd daarom noodgedwongen omgelegd 
naar de andere kant van de stad. 

In Zuid-Limburg voerde de tocht ons langs mooie 
grote maar vooral kleine wegen. Zelfs voor de 
ervaren motorrijder zat er hier en daar een weggetje 
tussen dat men nog niet eerder kende. 
 
Via het pontje bij Berg a/d Maas werd afscheid van 
Zuid-Limburg genomen en reden we door het 
Vlaamse land weer terug naar Oerle. Hier werd nog 
lekker lang nagetafeld bij de bekende BBQ en werd 
de motorrijder van het jaar uitgeroepen. Dit keer 
ging de eer naar Jack de Bruin die na een kleine 
valpartij in Waalre de tocht per trike als passagier 
verder meereed. 
 

Nadien bleek dat vader en dochter Heijckers, die via 
Weert naar huis reden zich alsnog vastreden in het 
sportparcours. Een boete van maar liefst €240,- per 
persoon hing boven hun hoofd. 

Een diplomatiek gesprek voorkwam dat deze 
daadwerkelijk uitgeschreven werd. 
 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor weer een 
fantastische dag en tot volgend jaar! 
 
O.M.T.T. 
Egbert Daal, Martijn van Balen 
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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) 

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

Op zaterdag 26 augustus houdt stichting de 
Nieuwe Band van 10.00 tot 15.00 uur haar 
jaarlijkse open dag. 
 
De Nieuwe Band is een stichting die zich richt op alle 
mensen, die niet actief aan het arbeidsproces 
deelnemen en heeft als doel om voor deze mensen 
gelegenheden te scheppen om (nieuwe) sociale 
contacten op te bouwen. 
De stichting doet dit door het aanbieden en 
begeleiden van verschillende activiteiten in 
groepsverband, waardoor onderlinge contacten 
ontstaan en kunnen groeien. 
De Nieuwe Band werkt hiervoor samen met 
tientallen vrijwilligers, die deze activiteiten op 
deskundige wijze begeleiden. Deze vrijwilligers 
hebben allemaal een specifieke kennis, die zij, 
geheel belangeloos, tijdens een of meerdere 
dagdelen, graag met u willen delen. Zij zijn geen 
docent, maar uw begeleider. Zij vormen het 
fundament van onze stichting.  
Tevens zijn dagelijks een aantal gastdames en 
gastheren aanwezig voor de receptie en voor de bar. 
Ook zij zijn als vrijwilliger bij de Nieuwe Band bezig. 
 
Er zijn activiteiten op het gebied van sport, met 
name gym en volleybal, maar ook wordt er gebiljart. 
Er zijn diverse computeractiviteiten voor zowel 
beginners al gevorderden. Ook worden er door het 
seizoen diverse korte activiteiten georganiseerd over 
bijvoorbeeld het omgaan met een tablet. Naast deze 
activiteiten is er een diversiteit aan glas- en 
houtbewerking, lassen, kalligrafie, naaien, kaarten 
maken, diverse talen enz.  
 
Naast al deze activiteiten is de ontmoetingsruimte, 
de sociale huiskamer van de Nieuwe Band 
belangrijk. Het gaat niet alleen om bezigheden te 
hebben maar het ontmoeten van lotgenoten, het 
uitwisselen van ervaringen is voor velen van groot 
belang.  
 
Tijdens de open dag kunt u kennismaken met de 
diverse activiteiten. U bent van harte welkom, de 
koffie staat klaar aan de Van Aelstlaan 14 in 
Veldhoven. 

Open dag de Nieuwe Band 
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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 

Het interview 

“Ik heb een rijk leven gehad bij 
Severinus” 
 
Een oom met het syndroom van Down en een 
vriendin die in de zorg werkte, vormden de 
aanleiding voor Geer van Dinther (65) om in 
1973 te solliciteren bij Severinus. Jarenlang 
vertegenwoordigde hij zijn werkgever naar 
buiten, maar altijd kwamen de bewoners van 
de zorgorganisatie op de eerste plaats. Vrijdag 
30 juni nam mister Severinus, zoals de 
Veldhovenaar bekendheid geniet, afscheid. 
Door Ad Adriaans 
 
Een tekening, gemaakt door een bewoner, siert de 
voorkant van de uitnodiging voor zijn afscheidsfeest. 
Er staan hartjes, ballonnen, zonnetjes en sterretjes 
op. “Het staat symbool voor mijn dank dat ik 44 jaar 
deel mocht uitmaken van hun leefwereld. Hartelijk, 
blij, zonnig, maar soms ook met verdriet.” Over 
wapenfeiten in zijn 44-jarige loopbaan wil hij het 
helemaal niet hebben. Dit verhaal moet gaan over 
‘zijn’ bewoners en de medewerkers van Severinus. 
Want net als de bestuurders van de organisatie 
huldigt ook hij de opvatting dat de cliënten er 
gewoon bij horen in de gemeenschap. Net als wijlen 
zijn oom die aan het syndroom van Down leidde. 
“Mijn oma kwam vroeger bij ons kaarten en altijd 
bracht zij mijn oom mee. Gezeten in kleermakerszit 
op een stoel aanschouwde hij het spel. Het was een 
aandoenlijke man.” Eén jaar werkte Geer als inkoper 
voor De Gruyter in Den Bosch. Al snel kwam hij 
erachter dat hij werken met mensen leuker vond. 
Zijn oom en zijn vriendin Ciel, die al op ’t Honk in 
Zeelst in de zorg werkte, vormden de aanleiding 
voor hem om ook voor de zorg te kiezen. 

Rijk leven 
Na een opleiding tot verpleegkundige werkte hij er 
als teamleider, paviljoenhoofd, en was 
eindverantwoordelijke voor wonen, dagbesteding, 
behandeling en thuisondersteuning. “Altijd heb ik 
heel leuke banen gehad om iets voor mensen te 
doen. Ik heb een rijk leven gehad bij Severinus.” 
Een grote verandering in al die jaren is dat de zorg 
veel individueler geworden is. “We kennen de 
bewoners veel beter dan vroeger, de diagnostiek is 
beter geworden. Als je gedrag beter kunt verklaren, 
kun je ook beter helpen. Zo is onder meer de kennis 
over autisme enorm toegenomen”, noemt Geer een 
voorbeeld. Ook de materiële omgeving werd beter. 
“Ze wonen tegenwoordig met zessen in een huis. 
Iedereen heeft een eigen kamer, die in al die jaren 
ook nog eens meer geworden is dan een 
slaapkamer. Ze hebben er een tv en vaak ook een 
bureau met tablet of computer. Waar vroeger vooral 

Mister Severinus (Geer van Dinther). 
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veel gewandeld werd met bewoners, kwam er ook 
dagbesteding.” 
 
Wonen in de wijk 
In de jaren negentig werden de wijken Berkt en 
Akkereind in Zeelst ontwikkeld. Wijkbewoners en 
bewoners van Severinus zijn er in het straatbeeld 
verweven. “Het wonen in de wijk was een hele stap. 
Mijn rol was de vertaler te zijn van wat de zorg 
nodig had en wat er in de bouw mogelijk was. Huis 
voor huis zijn we het gesprek aangegaan met onze 
bewoners, hun ouders en de medewerkers. Veel 
luisteren en praten leidde tot de opzet van een goed 
doordachte en veilige wijk.” Tegelijk verschoof ook 
een deel van de dagbesteding van intern naar 
extern. “We zagen steeds meer mogelijkheden om 
de bewoners te laten kiezen uit wat ze leuk vonden. 
Ze werken nu onder meer bij de Makro, 
SchippersStop en Gasterij ’t Dorpsgenot. Ook 
onderwijs op de Prins Willem-Alexanderschool 
hoorde er al vroeg bij.” In juni vond weer de 
jaarlijkse kermis bij Severinus plaats. “Vroeger 
hielden we die met zelfgemaakte spullen. Er was 
toen geen geld voor. Al ruim dertig jaar staan er 
echte attracties. Het is altijd een feestje met 
bewoners, ouders en andere familieleden. Wat 
opvalt, is dat er steeds meer zitplaatsen komen voor 
het podium. De bewoners worden steeds ouder.”  
 
Enthousiast 
De 800 bewoners van Severinus kunnen rekenen op 
de hulp van 450 vrijwilligers en de zorg van 1.100 
personeelsleden. “Het lukt nog steeds om jonge 

mensen enthousiast te maken voor dit werk. Als ze 
eenmaal voor dit werk kiezen, blijven ze ook lang 
hangen. Je bindt je meer aan de bewoners dan aan 
de organisatie. Hier is ook altijd de mogelijkheid om 
over te stappen naar een ander woonhuis, of naar 
de dagbesteding. Dat bindt mensen ook, denk ik.” 
De laatste jaren was Geer werkzaam als adviseur 
voor de raad van bestuur en het management team. 
“Die functie gaf me de gelegenheid mijn kennis en 
ervaring over te dragen aan het MT en de nieuwe 
directeur Pieter Hermsen.”  
 
Respect 
Wat is je in al die jaren het meest bijgebleven? “Ik 
heb veel afscheid moeten nemen van bewoners. Bij 
begrafenissen en crematies ben ik bijna altijd 
aanwezig. Dan hoor ik met hoeveel respect de 
familieleden over onze medewerkers spreken. Dat 
raakt me wel.”  
 
Zijn toenmalige vriendin Ciel werd zijn vrouw. Tot 
februari dit jaar werkte zij als verpleegkundige in de 
woonhuizen van Severinus. Nu krijgen ze meer tijd 
voor de kleinkinderen en andere familieleden. Wat 
hij het meest gaat missen na zijn vertrek, weet Geer 
niet. “Ik was hier echt thuis. Severinus ben je zelf, 
zeg ik altijd. Vanaf 1 juli kom ik hier op bezoek. Hoe 
dat gaat voelen, weet ik niet.” Op 30 juni was het 
afscheidsfeest. Er was een formeel programma, 
maar het meest keek hij uit naar het 
avondprogramma. “Er was voor mij een feestavond 
georganiseerd met de bewoners. Dat was echt een 
cadeautje voor mij.” 
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Boergondisch Oers bedankt iedereen 
 
Lieve mensen uit Oerle, het lijkt alweer lang geleden 
maar wat was het weer een topweekend 16 en 17 
juni. Wat hebben we een geweldig dorpsfeest op 
onze ranch achter de rug! Na een week van bouwen 
aan onze saloon, ranch en tipi’s kon het feest op 
vrijdagavond eindelijk beginnen met de Pubquiz.  
 
Ook dit jaar weer een overweldigend succes, er 
deden bijna 40 teams mee! De Pubquiz werd 
gewonnen door het team van RKVVO van alles wat. 
De tweede prijs was voor de Oerse Bikers met 
slechts een half puntje verschil! En de derde prijs 
voor het team Sailerscourt, uit de nieuwe wijk 
Schippershof. Hartstikke leuk dat er zoveel mensen 
uit de nieuwe wijken waren en deelnamen aan alle 
activiteiten. Ook bij het opbouwen en inrichten 
hebben we daar geweldig veel plezier van gehad.  
Daarna brak Duo Markant de tent af met hun 
geweldige muziek. Iedereen danste op de tafels, 
over het podium, het was een bruisende country 
avond.  

Iedereen bedankt! 
Op  zaterdagmiddag verzamelden zich alle Oerse 
kinderen voor de spelletjesmiddag. Ze genoten van 
alle spelletjes op het veld, met schuimparty en 
zeefjes om goud te zoeken in de ‘desert’. 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. Het terras zit dan vol met eters 
en volleyers en als je jong en oud door elkaar ziet 
zitten te genieten…. dat is pas heerlijk. Iedereen 
kijkt met spanning naar de finale wedstrijden van 
tieners en volwassenen. De wisseltrofee voor de 
tieners is gewonnen door Ji Sung Park the Bus. En 
de Mart de Graaf wisseltrofee is gewonnen door 
Bokjes 2. 
 
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 afterparty, een 
prachtige afsluiting van een schitterend weekend.  
Het waren twee fantastische dagen. Waar moeten 
we beginnen met bedanken. Het was één grote co-
productie, 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 

(Advertentie ) 

Tai-Chi lessen weer van start in MFA de Rosdoek. 
 
Omdat mij regelmatig gevraagd werd of ik weer Tai-Chi les wilde gaan geven start ik na de zomervakantie weer met het geven van deze 
lessen. 
Deze zullen zijn op woensdagavond van 20.00 – tot 21.00u in MFA de Rosdoek in Wintelre en start op woensdag 30 augustus. 
 
Tai Chi is een eeuwenoude bewegingsleer uit China. 
Het is een combinatie van Taoïstische gezondheidsoefeningen en traditionele Chinese gevechtskunst. 
Vrij vertaald betekent het: Het hoogst haalbare met de vuist. Ook wel schaduwboksen genoemd. 
De oefeningen zijn net als bij acupunctuur gebaseerd op de stroom van Chi, het principe dat door het lichaam een intern energiecircuit 
stroomt. 
Een onbelemmerde energie stroom bevordert je gezondheid en welzijn. 
Met Tai Chi kun je deze energiestroom beïnvloeden. 
Tijdens de lessen ligt de nadruk op ontspanning en het bevorderen van je gezondheid. Het brengen van balans en evenwicht, zowel licha-
melijk als mentaal. 
 
De lessen worden opgebouwd met losmaak oefeningen op een Tai-Chi manier, Qi-Gong oefeningen en dan 
het oefenen van de Tai-Chi vorm. 
 
Heb je interesse of ben je nieuwsgierig meld je dan bij mij aan via: 
noortjewilting@gmail.com of 
06-53616530 
 
Tarief: € 165,00 per half jaar (20 lessen) 
Tijdens de schoolvakanties geen les. 
 
Heb je interesse, maar ben je verhinderd op de woensdagavond laat het me dan ook weten. 
Misschien kunnen we bij voldoende aanmeldingen nog meerdere lessen inplannen. 
 
Graag tot dan!!!    Noortje Wilting 
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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 vóór de 
kopijdatum insturen. 
 
De oplossing van Crypto 42was:  
1. DaGopvang 
2. KoeRs van Oers 
3. LedenAvond 
4. NeuMann 
5. BoSt 
6. Brood 
7. OndervEndelen 
8. EveRaard 
9. BoerGondisch Oers 
10. StEpke 
11. KleiNe Kernen 
 
Familienaam: Gramsbergen 

Crypto Oers, puzzel 43 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans,  
Mieke van Campen, Bets Hospel, Kees Hulshorst, 
Corné Kelders, Janus van Lieshout en  
Henriette Segers. 

 
1. Karossenvoer is anders een jubilerend 

maandblad (5,3,4) 
2. Campagne van de Rabo voor een glazen 

verenigingsgebouw (7)  
3. Geen gesloten groet voor Sint Ambrosius op  

9 juli (4,3) 
4. Klinkt alsof de kinderen bij deze blokhut hebben 

overgegeven (9,4) 
5. Gebruikt de Guld dit apparaat om bacon te 

hijsen bij Trekkertrek? (9) 
6. Opleiding van het IVN om een vochtige tijd te 

beleven? (12) 
7. Dingen hebben zelf een onderneming (10) 
8. Is Janus van Feit 19 bij de Bavaria geboren? 

(3,8) 

1                             

2                        

3                        

4                             

5                          

6                             

7                           

8                            
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Uitslag enquête Kermis 

De uitslag van de kermisenquête is binnen. Het 
doel was vooral te achterhalen hoe mensen 
over Oers Kermis denken en of men vindt dat 
deze een bijdrage levert aan het Dorpse 
karakter, iets waar DorpsVereniging Oerle zich 
al een aantal jaar sterk voor maakt. 
  
In totaal hebben we 185 reacties mogen ontvangen. 
Een dikke meerderheid (80%) van de respondenten 
vindt dat Oers Kermis inderdaad een bijdrage levert 
aan het dorpse karakter. En ruim 80% van deze 
meerderheid wil dat Oers kermis blijft voortbestaan. 
  
Familieaangelegenheid 
De belangrijkste reden om naar de kermis te komen 
is een sociale reden (vraag 4). Voor de meesten is 
het een ‘familieaangelegenheid’ en daarnaast scoort 
‘gezelligheid’ en de ‘horeca’ ook heel hoog. Als 
mensen dan eenmaal op de kermis zijn, bezoekt 
63% de horeca en ook de oliebollenkraam scoort 
hoog met 41%. Van de attracties zijn de botsauto’s 
met 44% het meest bezocht. Nogmaals, het gaat 
hier om de mensen die ook daadwerkelijk de kermis 
bezoeken (ongeveer 80% van de 185 respondenten). 
 
Attracties 
Over de attracties zijn de mensen niet heel positief, 
hoewel men mild is in het geven van punten. Een 
6,9 is de hoogste score voor de botsauto’s en de 
oliebollenkraam. Toch worden hierbij veel 
opmerkingen geplaatst: 
- “De kermis moet een beetje gepimpt worden: de 
draaimolen is leuk voor de kleintjes maar ziet er 
bijv. armoedig uit. Uitstraling trekt ook mensen!” 

- “Graag meerdere attracties voor pubers!!!” 
- “Nieuwe attracties inbrengen. Bijvoorbeeld 
schommels en zweefmolen.” 

- “De attracties zijn over het algemeen erg 
verouderd. De draaimolen heeft totaal geen 
uitstraling.” 

- “De kermislui staan daar niet uitnodigend bij. 
Misschien komt dat door ons.” 

- “Bezoek niet echt de attracties maar wel met 
familieleden die kleine kinderen hebben. In het 
geheel vind ik de attracties een beetje een zielige 
vertoning. Mensen oliebollenkraam erg aardig.” 

- “Natuurlijk zal het regelen van attracties duur zijn, 
maar ik zeg eerlijk dat ik het jammer vind dat er 
zo weinig diversiteit is.” 

- “Weinig attracties.” 
- “Alleen maar saaie attracties” 
- “Ik mis de Nieuwe Levenskracht! een 10! Verder 
mis ik 'geen mening' want met heel veel attracties 
doe ik zelf niks, dus die krijgen allemaal een 6 van mij.” 

- “Kom eens met andere attracties. Ieder jaar is 
hetzelfde en verandering of toevoeging kan wel 

verfrissend zijn. Hoe meer er staat hoe meer 
bezoekers. “ 

- “We zien graag meer bewegende attracties; bv 
calypso of cake walk” 

 
Verandering is nodig! 
Wat duidelijk naar voren komt, is dat velen vinden 
dat er echt iets moet veranderen, zowel in de 
aanwezige attracties, als in de randactiviteiten als in 
de dagdelen waarop de kermis georganiseerd wordt.  
 
Andere dagdelen 
Ongeveer een derde van de respondenten vindt het 
beter als de kermis op vrijdagavond begint en op 
zondagavond eindigt. De huidige kermisdagen  
(za/zo/ma/di) wil 17% van de respondenten 
behouden en de andere 3 alternatieven (za/zo/ma, 
vr/za/zo/ma en za/zo) scoren allen 18%. 
 
Samenwerking TCO?? 
Ruim 62% vindt dat DorpsVereniging Oerle er goed 
aan heeft gedaan om de kleinschalige activiteiten 
(straattheater, optredens, poppenkast) rondom de 
Kermis te organiseren en DorpsVereniging Oerle 
wordt door ruim 60% van de respondenten 
gesteund. Nog iets meer mensen (68%) vinden dat 
DorpsVereniging Oerle geld en tijd mag investeren 
om een andere c.q. alternatieve invulling van de 
kermis te realiseren.  
Talloze tips en ideeën (maar liefst 59 reacties!) 
passeerden hierbij de revue. Maar vooral het idee 
om gedurende het kermisweekend samen met het 
TCO een tieneractiviteit te ontwikkelen, is natuurlijk 
heel interessant. Ook de Foodtrucks die door de 
Oerse horeca verzorgd kunnen worden en optredens 
op een gezamenlijk podium en/of een tent, worden 
veel genoemd (zie vraag 15). 
  
Nieuwe initiatieven 
Tot slot kunnen we melden dat een gering aantal 
mensen bereid is om een bijdrage in tijd te leveren 
voor het realiseren van nieuwe initiatieven rondom 
Oers Kermis. Graag verzoeken we deze mensen om 
zich te melden bij DorpsVereniging Oerle. Dan 
kunnen we samen nieuwe initiatieven ontplooien 
zodat de kermis in Oerle niet doodbloedt, maar over 
een (paar) jaar weer een bruisend dorpsfeest is!  
 
Voor iedereen die de enquête heeft ingevuld: 
hartelijk bedankt namens de Kermis Werkgroep van 
DorpsVereniging Oerle! 
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Totaal aantal respondenten: 185  
Volledige resultaten leest u terug op www.oerle.info. 

1. Heeft u in de afgelopen 3 jaar de kermis in 
Oerle bezocht?  
 Nee, ga verder naar vraag 2  23,2% 
 Ja, ga verder naar vraag 3 76,8%  
Aantal deze vraag beantwoord: 185 
Aantal deze vraag overgeslagen: 0 
 
2. Waarom heeft u de kermis de afgelopen 3 
jaar NIET bezocht? Meerdere antwoorden waren 
mogelijk.  
 Ik vind de kermis te duur  11,5% 
 Ik was op vakantie/niet in Oerle  21,2% 
 Ik vind de kermis in Oerle saai  21,2% 
 Ik houd helemaal niet van kermissen  44,2% 
 De datum van de kermis komt mij  
 niet goed uit   3,8% 
 Anders, nl.:................................... 21,2% 
Ga verder naar vraag 9.  
Aantal deze vraag beantwoord: 52 
Aantal deze vraag overgeslagen: 133 
Enkele antwoorden anders: 

• Zijn wij meestal op vakantie. 
• ik woon in Eindhoven niet interessant 
• Woonde niet in Oerle geen behoefte 
• woonde nog niet in Oerle 
• Wist niet dat het er was, woon hier pas 1,5 jaar 
• Ben er wel geweest 
• Ben er wel geweest. Maar kan niet verder 

zonder hier iets in te vullen. 
• Als je een klein kind wilt helpen in de 

draaimolen moet je een kaartje kopen 
 
3. Op welke dagdelen bezoekt u doorgaans de 
kermis? Meerdere antwoorden waren mogelijk. 
 Zaterdagmiddag 17.00 - 19.00  43,8% 
 Zaterdagavond 19.00 - 24.00  50,7% 
 Zondagmiddag 14.00 - 18.00  69,9% 
 Zondagavond 18.00 - 24.00  42,5% 
 Maandagmiddag 15.30 - 18.00 23,3% 
 Maandagavond 18.00 - 24.00 42,5% 
 Dinsdagmiddag 15.30 - 18.00 12,3% 
 Dinsdagavond 18.00 - 24.00 25,3% 
Aantal deze vraag beantwoord: 146 
Aantal deze vraag overgeslagen:   39 
 
4. Wat was de afgelopen 3 jaar de 
belangrijkste reden/drijfveer om naar de 
kermis te komen?  
 De openingsceremonie  5,4% 
 De kermisattracties  4,7% 
 De horeca  16,1% 
 De poppenkast (2016)  0,0% 
 De optredens (2016)  1,3% 
 Het pannatoernooi  0,7% 
 Het is een familieaangelegenheid 26,8% 
 Het is een traditie met vrienden  6,7% 
 Bevorderen van gemeenschapszin  1,3% 
 Voor de gezelligheid  22,1% 
 Uit loyaliteit (bijv. naar de organisatie/  
 Stichting Nieuwe Levenskracht) 9,1% 
 Anders, ………………………………………………… 5,4% 
Aantal deze vraag beantwoord: 149 
Aantal deze vraag overgeslagen: 36 

5. Toen u eenmaal op de kermis was, welke 
activiteiten heeft u toen bezocht? Meerdere 
antwoorden waren mogelijk.  
 De openingsceremonie  32,9% 
 De draaimolen  35,6% 
 De botsauto's  44,3% 
 De grijpers  22,8% 
 De bodyshake/bank  22,1% 
 Touwtje trekken  21,5% 
 De schiettent  31,5% 
 Suikerspinverkoop  9,4% 
 De snoepkraam  21,5% 
 De oliebollenkraam  40,9% 
 Het pannatoernooi  12,1% 
 De horeca  63,1% 
 De optredens (2016)  22,8% 
 De poppenkast (2016)  10,7% 
 De kermisattractie-ontwerpactiviteit  
 van de basisschool (2016) 11,4% 
 Geen activiteiten bezocht 2,0% 
Aantal deze vraag beantwoord: 149 
Aantal deze vraag overgeslagen: 36 
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6. Hoe waardeert u de attracties van Oers 
Kermis van de afgelopen 3 jaren? Op een 
schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht is en  
10 uitmuntend. 
Aantal deze vraag beantwoord: 142 
Aantal deze vraag overgeslagen: 43 

Als je de gewogen gemiddelden bij elkaar optelt, 
kom je voor de kermisattracties uit op een 6. 
 
Opmerkingen: 
• Ivm vakantie heb ik ze niet bezocht 
• Zonde dat het zo rustig is op de kermis  
• Graag meerdere attracties voor pubers!!! 
• De kermis moet een beetje gepimpt worden: de 

draaimolen is leuk voor de kleintjes maar ziet er 
bijv. armoedig uit. Uitstraling trekt ook mensen 

• Hij pakt de vinkjes niet maar de attracties zijn 
echt onder de maat. 

• Er moet zoveel meer komen te staan  
• Nieuwe attracties inbrengen. Bijvoorbeeld 

schommels en zweefmolen 
• Enveloppen trekken met de familie 
• Waarom staat herwonnen levenskracht er niet bij!   

Zeer belangrijke functie 
• De attracties zijn over het algemeen erg 

verouderd. De draaimolen heeft totaal geen 
uitstraling. 

• Kermis is voor de horeca geworden 
• Mijn kinderen gaan niet meer in alle attracties 
• Ik houd niet van kermis, wel van eten 
• De kermislui staan daar niet uitnodigend bij. 

Misschien komt dat door ons 
• Weinig keuze, stelt niks voor 
• Ga er alleen heen voor oliebollen en een 

suikerspin i.v.m. werk nooit aanwezig bij 
onderstaande randactiviteiten 

• Nieuwe Levenskracht moet blijven hier wordt niet 
over gesproken en dat is toch belangrijk voor de 
Oerse zieke mensen. 

• Prima attracties voor een kleine kermis denk ik 
• Bezoek niet echt de attracties maar wel met 

familieleden die kleine kinderen hebben.  

In het geheel vind ik de attracties een beetje 
zielige vertoning. Mensen oliebollenkraam erg 
aardig. 

• Prima, verwachtingen liggen ook niet heel hoog;-) 
vind de bodyshake al heel wat! 

• Ik mis de viskraam  
• Natuurlijk zal het regelen van attracties duur zijn, 

maar ik zeg eerlijk dat ik het jammer vind dat er 
zo weinig diversiteit is.  

• Weinig attracties 
• Alleen maar saaie attracties 
• Kom eens met andere attracties. Ieder jaar is 

hetzelfde en verandering of toevoeging kan wel 
verfrissend zijn. Hoe meer er staat hoe meer 
bezoekers 

• We zien graag meer bewegende attracties; bv 
calypso of cake walk 

 
7. Hoe waardeert u de randactiviteiten van 
Oers Kermis van de afgelopen 3 jaren? Op een 
schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht is en  
10 uitmuntend 
Aantal deze vraag beantwoord:   140 
Aantal deze vraag overgeslagen: 45 

8. Hoe waardeert u de gehele kermis 
gedurende de afgelopen 3 jaren ? Op een 
schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht is en 10 
uitmuntend. 

 

 
9. Levert naar uw mening een kermis een 
positieve bijdrage aan het dorpse karakter 
van een kleine woonkern?  
 Ja  83,2% 
 Nee  9,8% 
 Geen mening 7,1% 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1  0 5   7  16 27  46
  

36
  

5  4 

0 2 4 6    6,7 8 
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10. Wilt u dat Oers Kermis blijft voortbestaan?  
 Ja  81,1% 
 Nee  7,0% 
 Geen mening 11,9% 

  
11. Bent u voornemens dit jaar (2017) de  
kermis in Oerle te bezoeken?  
 Ja, licht uw antwoord toe en  78,9% 
 ga door naar vraag 13  
 Nee, licht uw antwoord toe en  21,1% 
 ga door naar vraag 12 
(123 reacties, deze zijn te lezen op www.oerle.info) 
 
12. Wat is er voor nodig om u dit jaar (2017) 
wél een bezoek aan Oers Kermis te laten  
brengen? (44 reacties, deze zijn te lezen op 
www.oerle.info) 
 
13. Wat zijn naar uw mening de ideale dagen 
voor de kermis? (Ongeacht het feit of u dit 
jaar (2017) wel of niet van plan bent Oers 
Kermis te bezoeken)  
 za/zo/ma/di  17,3% 
 za/zo/ma 17,8% 
 vr/za/zo/ma  18,4% 
 vr/za/zo  28,6% 
 za/zo 17,8% 
 Ik vind dat kermisdagen op een ander 
 moment moeten plaatsvinden, nl.:   
(9 reacties, deze zijn te lezen op www.oerle.info) 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. DorpsVereniging Oerle heeft het afgelopen 
jaar geld en tijd in kleinschalige randactivitei-
ten geïnvesteerd (straattheater, optredens, 
poppenkast) om Oers Kermis aantrekkelijker 
te maken voor bezoekers. Vindt u dat terecht/
goed besteed?  
 Ja  62,2% 
 Nee  10,8% 
 Geen mening 27,0% 
 
15. Dient DorpsVereniging Oerle geld en tijd te 
investeren in een andere c.q. alternatieve 
invulling van de traditionele kermis in het 3e 
weekend van september? Denk aan bijv. een 
nostalgische kermis, meer randactiviteiten 
zoals straattheater en foodtrucks, een braderie
-/marktachtige invulling, etc.  
 Nee  31,9% 
 Ja 68,1% 
 Heeft u ideeën voor een aangepaste invulling? 
(9 reacties, deze zijn te lezen op www.oerle.info) 
 
16. Bent u bereid en in de gelegenheid een 
bijdrage in tijd te leveren voor het realiseren 
van nieuwe initiatieven rondom de kermis?  
 Ja, ik wil/kan GRAAG mijn tijd  
 deels beschikbaar stellen  18,4% 
 Nee, ik wil/kan mijn tijd NIET  
 Beschikbaar stellen  81,6% 
 
17. Bent u bereid en in de gelegenheid een 
bijdrage in geld te leveren voor het realiseren 
van nieuwe initiatieven rondom de kermis?  
 Ja, ik wil/kan GRAAG een  
 geldelijke bijdrage leveren.  22,1% 
 Nee, ik wil/kan GEEN  
 geldelijke bijdrage leveren. 77,9% 
 
18. Wat is uw geslacht?  
 Vrouw  61,9% 
 Man 38,1% 
 
19. Wat is uw leeftijd?  
 0 - 18 2,2% 
 18 - 25  9,4% 
 26 - 35  22,7% 
 36 - 50  26,5% 
 51 - 65  30,4% 
 66 - 100 8,8% 
 
20. Heeft u kinderen van 14 jaar of jonger in 
uw huishouden?  
 Nee  65,7% 
 Ja, 1  11,0% 
 Ja, 2  17,7% 
 Ja, 3  4,4% 
 Ja, 4  1,1% 
 
21. Hoeveel jaar woont u in Oerle? 
 Minder dan 2 jaar  13,8% 
 2 - 10 jaar  10,5% 
 Langer dan 10 jaar  49,2% 
 Ik woon niet in Oerle  18,8% 
 Anders, nl 7,7% 
(14 reacties, deze zijn te lezen op www.oerle.info 
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Jubileumfeest Koers 

Oud-Oers ontmoet Nieuw-Oers 
In de vorige Koers hebt u de paginagrote 
aankondiging voor ons 50-jarig jubileumfeest 
al kunnen zien. We doen er alles aan om er een 
echt Oers dorpsfeest van te maken, voor jong 
en oud! Schrijf daarom 30 september alvast in 
je agenda. 
 
Straatrace Koers voor Kids 
17:00 – 18:45 
We beginnen eind van de middag met de kinderen. 
Alle basisschoolkinderen mogen zich inschrijven voor 
de enige echte Koers voor Kids, een straatrace met 
zelfgemaakte racevoertuigen (fiets, step, kruiwagen, 
bolderkar… Alles met wielen is welkom, zolang het 
niet gemotoriseerd is). 
In de Oude Kerkstraat wordt voor de kinderen een 
circuit uitgezet en mogen ze tegen elkaar racen. De 
prijswinnaars worden op gepaste wijze beloond!! 
 
Oersmakelijk hapjesbuffet 
19:00 – 20:30 
Na de Koers straatrace gaan we verder in d’Ouw 
School. Daar staat een hapjesbuffet voor alle 
Oerlenaren klaar. Deze hapjes zijn gemaakt door 
inzenders van Oersmakelijk en zijn vakkundig bereid 
in de keuken van Partyservice Van Hooff.  
Schrijf je in als je wilt deelnemen aan dit buffet. 
Voor 5 euro kun je naar keuze 5 gerechtjes eten en 
heb je een goede bodem voor de feestavond die 
daarna volgt.  
 

Feestavond:  
Oud-Oers ontmoet Nieuw-Oers 
20:30 – 01:00 
Na het buffet vervolgen we de avond met 
entertainment en muziek. Het wordt een avond waar 
veel gelachen kan worden.  
Tijdens die avond krijgen de nieuwe bewoners de 
kans om oud-Oerlenaren echt te leren kennen en 
vice versa. Wat we gaan doen blijft nog even een 
verrassing. Maar jullie zullen er vele bekende 
gezichten aantreffen en het is zeker de moeite 
waard om te komen kijken naar dit hilarisch 
programma. Brabants kampioen tonpraoten Hans 
Keeris treedt tussendoor ook op dus lachen doen we 
sowieso. 
We sluiten onze jubileumfeestavond af met muziek 
(door een DJ) en een drankje (of twee, drie,….) 
 
Jubileumfeest Koers van Oers: 
Zaterdag 30 september: 17:00 tot 01:00 uur 
Koersen - Eten - Drinken - Lachen - Feesten  
Entree gratis 
 
Wij hebben er zin in, zorg dat je erbij bent want dit 
wordt een keigezellig dorpsfeest! 
 
Heb je nog vragen? Mail dan naar 
redactie@koersvanoers.nl  
Meer nieuws volgt via www.oerle.info of via 
Facebook: Koers van Oers  
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Inschrijfformulier Straatrace Koers  

 
 
 
Inschrijfformulier inleveren: 

Baukje Sweegers   Hageweijer 13 
Moniek van den Wildenberg St. Janstraat 21-a 
Eefje Kampinga   Mansus 15 
Johan Kootkar   Kleine Vliet 3 

 
Voor meer informatie zie http://www.oerle.info 

  

Programma zaterdag 30 september 2017 

Inschrijfformulier	Straatrace	Koers	voor	Kids	30	september	2017 
	 
Een	hindernisrace	voor	kinderen	uit	Oerle	(groep	1	t/m	8	van	de	basisschool) 
met	een	zelf	versierd	niet	gemotoriseerd	voertuig	( iets,	step,	skelter,	trapauto,	poppenwagen,	kruiwagen,	etc.). 

Inschrijven vóór 11 september 2017 
Inschrijven kan ook via : www.oerle.info 

16.30 – 17.00 uur 
  
17.00 – 18.45 uur 
18.45 – 19.00 uur 

Verzamelen schoolplein basisschool 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent !!! 
Straatrace met hindernissen 
Prijsuitreiking straatrace bij “d’Ouw School” 

Kinderen 

Naam kind 1   Geb. datum   

Naam kind 2   Geb. datum   

Naam kind 3   Geb. datum   

Naam kind 4   Geb. datum   

Ouders 

Naam ouders   

Adres   06   

Telefoonnummer   

E-Mail   

Vrijwilligers 

Tijd Hulp X Naam 

15.30 – 16.30 Opbouw hindernissen     

17.00 – 18.45 
Begeleider straatrace 
(assistentie hindernis, 
tijdregistratie, etc) 

    

18.45 – 19.15 Opruimen hindernissen     
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Ongewenst bezoek. 
 
Al een aantal weken heb ik bezoek waar ik niet echt 
gelukkig mee ben. 
Nu hoor ik je zeggen: Nou dan stuur je dat bezoek 
toch weg! 
Tja … dat zou ik ook gedaan hebben wanneer dat 
mogelijk was, maar mijn bezoek is Madame 
Gordelroos! En die stuur je niet zomaar weg. 
 
Die meid van een Gordelroos schijnt het zelfs nogal 
erg gezellig te vinden bij mij. Ze is niet van me weg 
te slaan! 
Ja het moet haast wel een meid zijn, want volgens 
mij kunnen alleen meiden zolang bij je blijven 
hangen wanneer ze eenmaal binnen zijn. 
Bovendien heeft troel Gordelroos ook nog eens haar 
vriendje Verkoudheid uitgenodigd. Ja ... en ze 
verwacht dan dat ik van blijdschap een gat in de 
lucht spring! Nou mooi niet!!! 
En je gelooft het niet, maar dat wil allebei dan ook 
nog bij mij in bed slapen, zodat mijn bed 's nachts 
bijna te klein wordt om fatsoenlijk in te liggen, laat 
staan om te slapen. 
 
Ik doe dan ook maar regelmatig dutjes op de bank 
of in mijn stoel. 
En of de televisie dan aanstaat ... daar geef ik 
helemaal niks om. Ik slaap gewoon door alle 
programma's heen. 
 
Toch kijk ik langzamerhand wel uit naar de dag dat 
Gordelroos het zat wordt om bij mij te zijn, want 
eerlijk gezegd ben ik die meid allang meer dan beu. 
En wat mij betreft mag dat vriendje Verkoudheid 
ook meteen verdwijnen. 
Heb ik eindelijk weer eens het bed voor mijzelf, 
want heus ik heb de komende tijd meer dan genoeg 
aan mezelf. 
 
Thea. 
 
Wanneer jullie dit lezen heeft Madame Gordelroos 
hopelijk haar koffers gepakt en ben ik voorgoed van 
haar af! 
Een ieder die deze Madame van nabij kent zal 
precies begrijpen wat ik bedoel. 

Overpeinzingen 
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Inschrijfformulier Hapjesbuffet  
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Verstandelijk beperkt én dement: 
Herkennen en erkennen 
 
Bij mensen met een verstandelijke beperking komt 
dementie vaker én op jongere leeftijd voor. Het 
stellen van de diagnose is echter gecompliceerd, 
waardoor men de ziekte vaak pas in een laat 
stadium herkent. Na hérkenning volgt érkenning; ze 
hebben bijvoorbeeld andere vormen van begeleiding 
nodig, er moet een ondersteuningsplan komen, de 
woonvoorziening moet worden aangepast en 
naasten moeten worden geïnformeerd en 
voorgelicht. Tijdens dit congres gaan we in op de 
werking van het brein en het herkennen van 
signalen, en behandelen we een aantal aspecten 
waar je als zorgverlener mee te maken krijgt en de 
passende interventies daarbij, met als doel de 
kwaliteit van de zorg en het geluk van mensen met 
een verstandelijke beperking en dementie te 
bevorderen.  

Severinus nieuws 
Na afloop ben je onder meer op de hoogte van: 
• de werking van het dementerende brein 
• dementie-gerelateerde gedragsveranderingen bij 

mensen met downsyndroom 
• wat de impact is op de woongroep 
• hoe geheugenfuncties en leervermogen benut 

kunnen blijven worden 
• welke interventies ingezet kunnen worden bij 

slaapproblemen 
• hoe je palliatieve zorg verleent aan deze 

bijzondere groep 
• hoe de cliënt zoveel mogelijk regie en vrijheid kan 

behouden 
• hoe emotiedetectie tot meer geluk kan leiden 
• hoe PDL helpt bij het verrichten van alledaagse 

handelingen 
• hoe je met behulp van de shantala-methode 

contact kunt maken 
 
Congres wordt gehouden op 15 september 2017 van 
09.30 – 16.30 uur in ReeHorst te Ede 
 
Meld je aan via www.congressenmetzorg.nl! 
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Kunstuitleen van start 

Werk amateurkunstenaars uit Oerle en 
omstreken te huur 

Amateurkunstenaars die hun werk nu laten 
onderstoffen op zolder, kunnen zich aansluiten 
bij Kunstuitleen Veldhoven en Omstreken.  

Hanneke van der Zanden geeft al 27 jaar teken- en 
schilderles. Haar cursisten komen uit Oerle, 
Veldhoven en omgeving. De gemiddeld veertig 
mensen die bij haar wekelijks teken- en schilderles 
volgen, hebben allen een flinke voorraad 
kunstwerken. "Ze hangen ze thuis op, verkopen een 
deel en lenen ze uit aan familieleden”, zegt Miranda 
van Vlerken die zelf zo’n twintig werken in huis 
heeft. Ook Cabrina Coenen heeft veel werken in 
huis. “We vinden het zonde om daar niet meer mee 
te doen. Zo is het idee van de kunstuitleen 
ontstaan.”  

Inmiddels is al een aantal kunstwerken zichtbaar op 
een Facebookpagina, website en Instagram. Het 
aantal groeit nog elke dag. Zolang er niets verhuurd 
is, blijven de kunstwerken bij de maker thuis staan. 
Belangstellenden kunnen online hun interesse voor 
een of meer werken kenbaar maken. De huurprijs 
ligt op vijf euro per maand. Miranda: “Zodra we een 
aanvraag binnenkrijgen, brengen we de partijen bij 
elkaar. We hebben een leenovereenkomst gemaakt 
waarin de huur wordt vastgelegd. Een aantal werken 
is ook te koop. Als een huurder een werk wil 
aankopen tijdens de huurperiode, dient deze in 
overleg te treden met de kunstenaar.” 

Ook amateurkunstenaars die geen les volgen bij 
Hanneke kunnen zich aansluiten. Naast teken- en 
schilderwerk kan ook 3d-werk worden aangeboden. 
Verhuurders betalen eenmalig vijf euro om de 
kosten van onder meer flyers en de website te 
dekken. 

De officiële start van Kunstuitleen Veldhoven en 
Omstreken vond zondag 25 juni plaats tijdens het 
evenement Triple C in museum ’t Oude Slot. Atelier 
Hanneke van der Zanden toont er nog tot en met 10 
september schilderijen in de wisselzaal. 
Belangstellenden kunnen hier al een beeld krijgen 
van het aanbod. “De expositie heet ‘Jan en Alleman’. 
Het zijn werken waarop mensen staan. Er doen zo’n 
35 cursisten aan mee. Meer informatie over de 
kunstuitleen: www.kunstuitleenveldhoveneo.nl.  



24 

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

Openlucht expositie  

Openluchtexpositie Schilderatelier 
Hanneke van der Zanden 
 
In het weekend van 26 en 27 augustus 
exposeren deelnemers van Schilderatelier 
Hanneke van der Zanden hun werk in de 
buitenlucht rondom Banstraat 10 in Zand-
Oerle. Circa 130 schilderijen en tekeningen zijn 
hier te zien gemaakt door ruim 40 mensen. 
Openingstijden: beide dagen van 11.00 tot 
17.00 uur. Toegang is gratis. 
 
Het is de eerste openluchtexpositie op dit adres. 
Zeker niet de eerste expositie van atelier Hanneke 
van der Zanden. Al 27 jaar wordt er met veel 
enthousiasme hard gewerkt bij Hanneke in het 
atelier. Iedere deelnemende schilder heeft een eigen 
aanpak en idee en ook de onderwerpen die 
geschilderd worden zijn zeer divers. 
Daardoor is deze expositie boeiend en afwisselend. 
 
Ieder cursusjaar legt Hanneke de nadruk op een 
bepaald beeldend element zoals kleur, compositie of 
dieptewerking. Tevens wordt er geoefend in diverse 
technieken zoals schilderen met het paletmes of met 
specifieke schildermediums. 
De cursisten bepalen zelf wat ze precies willen leren 
en met welk materiaal ze willen werken. Zo zijn er 
schilderijen in olieverf, acryl en aquarel te zien en 
enkele tekeningen in pastelkrijt. 
Van het werken in gemengde techniek waarbij soms 
“vreemde” materialen gecombineerd worden met 
verf zijn hier prachtige voorbeelden te bewonderen. 
 
 
 

Schilderreis Andalusië 
Verrassend zijn de schilderijen die gemaakt zijn 
tijdens de jaarlijkse schilderreis naar Andalusië. Vier 
schilders zijn in mei mee geweest naar deze 
prachtige streek in Spanje waar ze zich hebben laten 
inspireren door de indrukwekkende natuur. 
 
Kunstuitleen Veldhoven e.o. 
Onlangs is door een aantal cursisten een 
Kunstuitleen opgestart. De schilderijen die op de 
Openluchtexpositie te bewonderen zijn, zijn veelal 
ook te leen en/of te koop.  
Kunstuitleen Veldhoven e.o. is te volgen op 
Facebook (kunstuitleenveldhoven), Instagram 
(www.instagram.com/kunstuitleenveldhoveneo) 
en heeft ook een eigen website: 
www.kunstuitleenveldhoveneo.nl. Via deze media 
kunnen geïnteresseerden kunstwerken uitzoeken en 
de betreffende schilders zelf benaderen om een 
kunstwerk naar keuze te lenen en/of te kopen. 
 
De expositie in de buitenlucht eind augustus is 
afhankelijk van het weer. De schilderijen kunnen 
een enkel buitje wel hebben, dan gaat er plastic 
overheen. Alleen bij zeer slecht weer kan de 
expositie helaas niet doorgaan. 
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Verslag voorjaarsactiviteiten 

Verslag voorjaarsactiviteiten 
Zonnebloem Oerle. 
 
Natuurlijk heeft de Zonnebloem van Oerle, in het 
voorjaar niet stil gezeten. 
 
15 maart; Paul Slaat Alles. 
Paul leert iedereen muziek maken met niks; 
emmers, jerrycans.  Zelfs met kliko's. 
Tijdens de workshop met de Zonnebloemgasten van 
Oerle en Zonderwijk, werd er genoten, gelachen en 
ook nog gezamenlijk muziek gemaakt. 
Paul zijn motto is: Muziek maken is leuk, maar ..... 
samen muziek maken is nog leuker! 
En dat is in Oerle goed gelukt!!!!! 

13 april; Voorjaarstukje maken. 
Ondertussen is dit een jaarlijks terugkerende 

activiteit die altijd 
super verzorgd 
wordt door Corry 
en Gidi van Riet. 
Tijdens een hapje 
en drankje werd 
er volop gebuurt.  
En aan het einde 
van de middag 
had iedereen een 
erg mooi 
zelfgemaakt 
voorjaarsstukje. 

 
18 mei; Bedevaart naar Meerveldhoven. 
Na de bedevaart in Meerveldhoven werd er nog 
gezamenlijk koffie 
gedronken bij 
Oersgezellig. Vooral het 
koffie drinken werd goed 
bezocht, en natuurlijk 
hoorde daar de heerlijke 
appeltaart met slagroom 
bij. 
 

 
4 juli; Museum De Acht Zaligheden.. 
Deze dag gingen we met de gasten naar Eersel. 
Daar bezochten we het museum De Acht 
Zaligheden. Een verslagje hierover komt in de 
volgende koers. 
 
 
 
Heel veel zonnige 
zonnebloemgroeten,  
Zonnebloem Oerle 
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Opening Bijenberkt 

De bij- en insectenvriendelijke tuin op de Bijenberkt 
wordt onderhouden door Bijenhoudersvereniging  
St. Ambrosius. De 55 leden van deze vereniging 
houden als imker zelf bijen en ieder heeft daarnaast 
zijn of haar eigen taak. Dit jaar bestaat  
St. Ambrosius 90 jaar en het weekend van 10 en 11 
juni stond in het teken van de opening van de 
BijenBerkt. 

Wethouder Mariënne van Dongen kwam zondag  
11 juni naar de bijentuin voor de officiële opening 
van de Bijenberkt. Veel bezoekers bezochten de 
tentoonstelling en maakten een wandeling door de 
fraaie tuin. 
 
De tuin is vanaf nu dagelijks vrij toegankelijk voor 
het publiek tussen zonsopgang en zonsondergang. 

 

Wethouder Mariënne van Dongen onthult het logo 
op het gebouw van de bijentuin. 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

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

• Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Het recept is deze keer van: Wilma Flesch 
 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een 
lekkere variatie is op stoofvlees maar dan op z`n 
Italiaans en het een verantwoord recept is. 
 
Italiaans stoofvlees met pasta 

 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
− 400 gr. mager rundvlees 
− 20 gr. margarine 
− 1 ui, 
− 1 gele paprika 
− 1 rode paprika 
− 1 groene paprika 
− 2 theelepels Italiaanse kruiden 
− 1/2 liter blik gepelde tomaten 
− 1 klein blikje tomatenpuree 
− zout, peper, paprikapoeder 
− 200 gram pasta naar keuze 
− 6 eetlepels geraspte kaas 
 
 

Oersmakelijk 

Bereidingswijze 
1. Snijd het vlees in reepjes en bak het in de 

margarine bruin. 
2. Bak de gesnipperde ui en de paprika’s in reepjes 

mee. 
3. En voeg toe: Italiaanse kruiden, inhoud van het 

blik tomaten in stukjes met sap, tomatenpuree 
zout, peper, paprikapoeder. 

4. Laat dit +/- 2 uur stoven. Voeg eventueel water 
toe 

5. Kook de pasta 
6. Serveer dit met het stoofvlees en strooi er de 

geraspte kaas over 
 
 
 
 
 Eet smakelijk!! 
 
 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan:  
Thijs Hollink 
 
Ik kies voor deze persoon omdat Thijs een 
van onze nieuwe buurtgenoten is en 
hoorde dat hij ook met regelmaat te 
vinden is in de keuken, dus ben 
benieuwd naar zijn kookkunsten! 
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Bron: Koers van Oers 1984 jaargang 17 nr. 9 
 
Koers van Oers trotseert weergoden 
Ondanks het matige weer was er een succesvolle 
Koers van Oers met als winnaars bij de dikke-
bandenrace Wil Gepkens en bij de recreanten Henk 
Janssen. 
 
Toen Pastoor Vekemans met assistentie van 
harmonie St. Cecilia het nieuwe carillon had 
ingewijd, startte om 14.30 uur de dikke-bandenrace. 
Met hoge snelheid spoedden de deelnemers zich 
naar het eerste keerpunt. Daar kwam Wil Gepkens 
op kop. De jury, bestaande uit Driek van der 
Vondervoort, Frans van der Looy, Harrie van 
Veldhoven en Pastoor Vekemans, bekeken vanuit de 
jurywagen de deelnemers om zo een deskundig 
mogelijk oordeel te kunnen geven. Een half uur later 
was de strijd gestreden. Wil Gepkens had zijn 
koppositie niet meer afgestaan. Vele deelnemers 
hadden echter gestreden om de gunsten van de jury 
in de andere categorieën. De prijs voor de grootste 
groep werd gewonnen door de groep Nieuwe 
Kerkstraat/Berkt (Oosthoek). De stijlvolste renner 
was Johan van Kuyk. Alexander Peynenborgh had 
voor de categorie de best geklede renner niet alleen 
zichzelf maar ook zijn fiets verkleed. Met een 
vliegenierspak en een fiets met vleugels was deze 
‘Oers Airport’-creatie een terechte winnaar. De 
meest opvallende renner Wil Jacobs bekeek het 
strijdgewoel vanaf zijn hoge fiets en veroverde 
daarmee een prijs.  
 
Na een fikse regenbui gingen om 15.30 uur de 
recreanten van start voor hun 40 kilometer. Het 
peloton brak al snel in drie delen. Uit de eerste 
groep van ongeveer 20 renners ontsnapten 6 
renner. Henk Janssen, Adriaan van de Boomen, de 
gebroeders Evers, Johan Sleegers en de Oerlese 
favoriet Kees-Jan van de Bosch hadden een 
beslissende slag geslagen. Onder leiding van de 
sterk rijdende Van de Bosch liep de kopgroep steeds 
verder uit. Vlak voor het ingaan van de laatste ronde 
nam Van de Bosch iets te veel risico bij het nemen 
van een bocht en kwam te vallen. Een toeschouwer 
hielp nog wel een kapot wiel verwisselen maar de 
winstkansen waren verdwenen. Het resterend vijftal 
bleef bij elkaar en met een zeer krachtige eindsprint 
wist Henk Janssen de overwinning naar zich toe te 
trekken. Johan Sleegers eiste de 2e plaats voor zich 
op. Derde werd Adriaan van de Boomen gevolgd 
door de gebroeders Evers. Pechvogel Van de Bosch 
werd op 35 seconden zesde. 

Ouw (k)oers Schoolnieuws 

Dringend!!! Herhaalde oproep:  
nieuwe hulpouders gezocht! 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we dringend op zoek 
naar ouders die ons willen helpen! 
 
• We zijn op zoek naar versterking van ons 

overblijfteam op de dinsdag en de donderdag. 
Ouders die hierbij komen helpen ontvangen 
daarvoor een vrijwilligersvergoeding van €10,- per 
keer. 

• Tevens zijn we op zoek naar ouders die het team 
van ‘luizenouders’ willen komen versterken. Na 
elke vakantie controleren deze ouders op 
maandagochtend alle leerlingen op hoofdluis. Op 
deze manier kunnen we een epidemie voorkomen! 

• Op verschillende tijden kunnen we volgend 
schooljaar nieuwe brigadiers/klaar-overs 
gebruiken. Samen kunnen we er voor zorgen dat 
alle leerlingen veilig over kunnen steken. Dag en 
tijd bespreken we in gezamenlijk overleg. Mochten 
hiervoor niet genoeg nieuwe aanmeldingen komen 
zijn we helaas genoodzaakt te moeten stoppen 
met het brigadieren.  

 
Voor meer informatie kun je altijd even contact 
opnemen met Maria Veenvliet of Lineke Wijman. 
Opgeven en vragen stellen kan ook via: 
sintjanbaptist@veldvest.nl 

Oproep groep 1-2  
 
Voor in onze klassen zijn we op zoek naar de 
volgende spullen. Wie kan ons helpen?  
• Grote poppen met bijpassende kleertjes  
• Poppenwiegje  
• Poppenwagen  
• Plastic keukenspulletjes / keukenapparatuur 

(kinderen)  
• Verkleedkleren (denk hierbij aan ridders en 

prinsessen etc.)  
• Reserve kleren voor op school maat 116/122/128  
• Reserve sokken in ongeveer de maten 28 t/m 30  
 
Indien u ons hieraan kunt helpen kunt u contact 
opnemen met juf Janneke: 
J.vandeHuygevoort@veldvest.nl  
 
Alvast dank!  
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

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. 

Hallo allemaal, 
vandaag ga ik het hebben 
over Friesland. 
 
Ik schrijf er over omdat mijn 
familie uit Friesland komt. 
Friesland is eigenlijk niet een 
echt land maar een provincie 
met zijn eigen taal, het 
Fries. Friesland ligt helemaal 
bovenaan in Nederland en heeft veel water. Daar 
gaan veel mensen op varen, zeilen of schaatsen. 
 
De bekendste schaatstocht van Nederland is de 
Elfstedentocht. Deze gaat langs alle elf steden in 
Friesland en is een rondje. Onze koning heeft hem 
vroeger ook wel eens geschaatst; toen had hij zich 
verkleed zodat niemand hem kon herkennen. Ik 
hoop dat de Elfstedentocht nog een keer komt maar 
de aarde wordt steeds warmer. Waardoor er minder 
veel ijs is waardoor je minder kunt schaatsen. Maar 
gelukkig kun je op de ijsbaan gewoon blijven 
schaatsen. 
 

De Friese vlag is te 
herkennen aan de 
7 banen (4 blauwe, 
3 witte) en de 7 
rode 
pompeblêdden. Alle 
waddeneilanden 
behalve Texel 
horen bij Friesland. 
De hoofdstad van 

Friesland is Leeuwarden; dat weet ik omdat mijn 
tante er woont met mijn twee nichtjes. Als die 
nichtjes Fries spreken, versta ik er niets van. 
Gelukkig spreekt mijn familie gewoon Nederlands.  
 
Een andere grote stad in Friesland is Drachten, daar 
wonen ook een oom en tante van mij. Drachten is 
bekend vanwege Philips, net zoals Eindhoven. Vlak 
bij Heerenveen wonen mijn pake en beppe. Pake en 
beppe is Fries voor opa en oma. Ook heb ik nog een 
opa en oma in Beetsterzwaag. Gelukkig kan ik ze uit 
elkaar houden want ik noem de één pake en beppe 
en ik noem de ander opa en oma. 
 
Groetjes Elke 

Leer-je-klas-kennen-
middag op het 
Sondervick 
 
Op woensdag 21 juni was 
het op het Sondervick  
het Leer-je-klas-kennen 
op alle niveaus. 
 
Ik ging kennis maken met 
mijn klas op HAVO-kansklas. HAVO kansklas is een 
niveau voor leerlingen die het niet zeker weten of ze 
havo aankunnen. Die klas zit gewoon gemengd met 
een HAVO klas. Toen we daar waren, kreeg je te 
horen in welke klas je zat en welke mentor je had. 
Als je dat te horen kreeg, ging je met de mentor 
naar het lokaal waar je zit op de eerste dagen. Daar 
kreeg je meteen papieren met onder andere de 
boekenlijst en die dingen. 
 
Daarna deden we een namen/hoe oud je bent 
activiteit en vertelde je onder welke sport je zit. 
Toen dat klaar was, ging je naar de aula in het 
hoofdgebouw om een foto te maken. Die is voor je 
pasje dat je aan het begin van het schooljaar krijgt. 
 
Dit was mijn verhaal, 
 
Groetjes, Mandy  

Friesland 

Naar het Sondervick College  
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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 

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 

Snuffeldag op Sondervick  
College 
voor groep 7 
 
Hoi, 
ik ben Lola en mijn stukje 
gaat deze keer over de 
snuffeldag van groep 7 op 
het Sondervick College. 
De snuffeldag was op 
woensdag 28 juni van 14.30 tot 16.30 uur.  
Omdat ik in groep 7 zit, werden wij uitgenodigd en 
hadden we ingeschreven om mee te doen aan een 
paar proeflessen. Om alvast kennis te maken met 
het voortgezet onderwijs. 
 
Wat kon je doen? 
Een vreemde taal leren, wetenschap, een sport, 
creatief bezig zijn, techniek of iets lekkers maken  
in de keuken. 

 
Waarom wilde ik gaan 
snuffelen? 
Ik wilde kijken hoe je daar kon 
leren. 
 
Waarom wil ik graag naar die 
school? 
Omdat je niet ver hoeft te 

fietsen (het is in Veldhoven).  
Mijn zus Lois zit in de tweede nu en heeft het goed 
naar de zin daar. En ik ken veel mensen die daar 
ook naartoe gaan na de basisschool. 
Het leek mij ook gezellig en je kan er ook nieuwe 
kinderen leren kennen. 
 
Hoe laat ging ik er naar toe? 
Ik vertrok om 2 uur en de moeder van Mathijs 
haalde mij op. 
Welke vrienden uit mijn klas gingen er ook 
naartoe? 
Mathijs Renders, Jasper Buijs, Jaiden Keeris, Katja 
Peeters, Quint Matheeuwsen, Yannick Schillenmans 
en natuurlijk ik! 
 
Ik heb wiskunde en verschillende talen proeflessen 
gedaan. En het was heel druk! 
 
Groetjes Lola 
 
P.S. Het was super leuk op de snuffeldagen ik ga er 
ook heen na de basisschool. 
 

Snuffeldag  
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Ik heb mijn oom Alwin 
van Loon geïnterviewd 
over zijn bedrijf: AVL 
Bouwservice. 
 
Ik wil graag wat vragen 
stellen over jouw bedrijf: 
 
Hoe heet jouw bedrijf ?  
Mijn bedrijf heet AVL 
Bouwservice  
 
Wat voor werkzaamheden doet jouw bedrijf?  
Mijn bedrijf is gericht op de bouw en we doen vooral 
voegen en renovatiewerk. 
 
Wat is precies ‘voegen en 
renovatiewerk’?  
Voegen zijn de strepen tussen 
de stenen, bijvoorbeeld van 
een woonhuis. En 
renovatiewerk bestaat uit het 
uithakken of slijpen van oude 
versleten voegen van oudere 
huizen. Daarna worden deze 
gereinigd met een hoge druk 
reiniger. Hierna kunnen wij ze 
weer opnieuw voegen met 
voegspecie. 
 
Wat is specie?  
Specie is een samenstelling van voegzand, cement 
en water. Dit wordt gemixt en dan krijg je 
voegspecie. 
 
Van wie heb je het geleerd? 
Van mijn vader, dus jouw opa Frans. Die heeft mij 
dat geleerd toen ik nog jonger was.  
 

Hoelang doe je het al?  
Ik heb dit bedrijf nu 
ongeveer 10 jaar. 
 
Hoeveel personeel heb 
je? 
Ik heb een vaste jongen 
in dienst, dat is Gerrie. En 
daarnaast huur ik nog wel 
eens zzp-er in.  
 
Wat is dan een zzp-er ? 
Een zzp-er is iemand die 
ook voor zich zelf werkt. 

De letters staan voor Zelfstandige Zonder Personeel. 
 
Heb je ook een website? 
Jazeker, dat is www.avl-bouwservice.nl. 
 
Dit is mijn interview, 
Collin 

Interview met mijn oom 
Ik, Mathijs, ga vandaag 
schrijven over 
Boergondisch Oers. Veel 
plezier met lezen. 
 
16 en 17 juni werd 
Boergondisch Oers weer 
georganiseerd. Alle kinderen 
vanaf groep 1 t/m groep 8 
mogen hieraan meedoen. Elk 
jaar is een bepaald thema; dit jaar was dat  
‘Wild Wild West’. 
 
Zaterdagmiddag waren er spelletjes zoals 
goudzoeken, panfluit maken en bierpul schuiven. 
Maar het leukste ‘spel’ was de schuimparty! 
 
Na alle spelletjes 
kregen de kinderen 
allemaal een frietje 
met een snack. 
Daarna kon je 
gewoon spelen. Er 
was ook nog eten 
voor de ouders. 
Daarna begon het 
volleybal voor de tieners en volwassenen.  
 
Het was een hele leuke dag met mooi weer. 
 
Groetjes  Mathijs 

Boergondisch Oers 2017 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2017 

Juli  
13 Chant’Oers: Slotconcert 20.00u in  

d’Ouw School 
14 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
14 Basisschool St. Jan Baptist:  

Calamiteitendag 
15 juli t/m  
27 aug. 

Basisschool St. Jan Baptist: 
Zomervakantie 

18 KBO: Samen uit eten: 17.30u: De Wok 
21 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
22 Ophalen oud papier 
28 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  
Augustus  
4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
11 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
17 KBO: Samen uit eten:  

17.30u: Crème de la crème 
18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
18+19+20 TCO: Bivak 
19 t/m 25 Vakantieprogramma Oerle 
25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
26 Gilde: Kruisboogwedstrijd Veldhovens 

Gemeenteschild te Oerle 
26 Ophalen oud papier 
  
September  
1 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
2 TCO: Afsluitingsavond 
2 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling in 

d’Ouw School van 19.00u tot 22.00u 
3 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling in 

d’Ouw School van 10.00u tot 17.00u 
4 VKS: Volksdansen 
5 SWOVE: Dementiecafé de Berkt 
6 KVB: Lange fietstocht 
6 VKS: Openingsavond 
8 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
8 Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak 
9 Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 10.00u 
11 KVB: KVB: Ledenavond 
12 KBO: Samen uit eten: 17.30u: De Kers 
15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
16 t/m 19 Kermis in Oerle 
22 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
22 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
23 Ophalen oud papier 
24 Postzegel en muntenbeurs in 

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

voor alle Oerlenaren 

Oktober   
6 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
9 KVB: Henk Griffoen vertelt over 

wandelingen naar Santiago di 
Compostella 

11 VKS: Moederdagviering 
12 KBO: Samen uit eten: 17.30u: Route 66 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u-12.30u 
25 VKS: Kaarten en rummikuppen 
  

November   
3 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 

15 VKS:KVB-avond 
16 KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn 
17 Bosbender Kids (14.00u—16.00u) 
19 Sinterklaas in d’Ouw School 
26 Postzegel en muntenbeurs in 

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

December  
1 Bosbenderkids (14.00u—16.00u) 
11 KVB: kerstdoe-avond 
13 VKS: kerstviering 
15 Bosbenderkids (14.00u—16.00u) 

17 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u-12.30u 

18 KVB: kerstviering 
20 VKS: kerststukjes maken 

4 + 5 Boekenmarkt d’Ouw School 

16 Kerst Meemekoar 

De volgende kopijdatum is 
4 september 2017 
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Foto impressie van 24 juni j.l. van Gilde St. Jan Baptist 


