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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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Redactie
Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy,
Jan Kampinga, Ine Loijen, Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen,
Jurre van de Velden, Miranda van Vlerken - van Iersel,
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Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch.
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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
Verschijningsdata 2017 (onder voorbehoud)
Nr.

Kopij

Verschijningsweek

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)

11

27-11-2017

50

(13-12-2017)

Adres internet: http://www.koersvanoers.nl
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(K)oers met name(n)

Donateursactie

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven bij het overlijden van Fried van der
Velden.
De vele kaarten, bloemen en mooie woorden zijn
een grote steun voor ons.
Dank je wel allemaal!
Jaan van der Velden-van den Oetelaar,
kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging
Dinsdag 2 mei hebben we afscheid genomen van
ons moeder en oma Jo van Vlerken-Schippers. Wij
willen u hartelijk bedanken voor alle blijken van
medeleven, uw aanwezigheid tijdens de uitvaart en
de vele mooie bloemen die aanwezig waren. Ook
willen we u hartelijk bedanken voor de royale gift
aan de Zonnebloem afdeling Oerle.
De pastoor, het Selster dameskoor, de buurt en
iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie
afscheid. Onze welgemeende dank.
Fam. van Vlerken, kinderen en kleinkinderen.
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Donateursactie Groen en Keurig
In de maand mei / juni (29 mei tot 1 juli) is weer de
jaarlijkse donateursactie van bloemenvereniging
Groen en Keurig. Dankzij uw bijdrage kunnen wij
weer veel activiteiten met een versiering
opluisteren.
Als dank is er vanaf zaterdag 5 augustus iedere
week tussen 10.00 en 11.00 uur voor de donateur
een mooie bos dahlia's. Dit zolang het weer dit
toelaat (half oktober ?). Ook dit jaar zijn er weer
nieuwe soorten dus elke week een andere bos. Op
maandag zijn wij vanaf 18.00 uur aanwezig op de
tuin.
Loop gerust een keer binnen en zie wat wij op de
tuin doen voor een mooie bos bloemen.
Mogen wij op jullie rekenen? Alvast bedankt.
Onze locatie is achter de kerk.
De leden van Groen en Keurig.

JO13-3 Kampioen

Zaterdag 8 april werd RKVVO JO13-3
ongeslagen kampioen. Tot die
zaterdag had dit team alle wedstrijden
gewonnen.

Echter Wilhelmina Boys uit Best had 2 wedstrijden
minder gespeeld en kon op punten nog langszij
komen.
In een rechtstreeks duel tegen deze Wilhelmina
Boys kon het kampioenschap worden veilig gesteld,
bij gelijkspel was RKVVO kampioen.
Het vertrouwen in RKVVO was groot, zowel bij de
ouders als bij de trainers. Ook de spelers zagen het
wel zitten. Vorig jaar werd RKVVO E2 ook
voorjaarskampioen.
Dit jaar zijn de spelers van toen Lars, Joep, Rick,
Mitchel, Rens, Max, Ruben en keeper Tom
aangesterkt met Mika, Milco, Kevin, Stan, Kasper en
keeper Kaya.
Keeper Tom raakte al vroeg in het seizoen
geblesseerd, zijn plaats werd ingenomen door Kaya,
die zich ontpopte als een uitstekend keeper.
Was aan het begin van het seizoen de overstap van
het halve naar het
hele veld, tegen
tegenstanders met
meer ervaring,
voor sommigen
echt nog wennen,
in de tweede helft
van het seizoen
bleek dat de
spelers hun plaats
steeds beter
konden vinden.
Onder de bezielende leiding van trainers René, Ruud
en Stijn en leider Jan is een team gecreëerd, dat
deze zaterdag zijn beste wedstrijd tot nu toe
speelde.

In het begin nog een beetje afwachtend en
voorzichtig, ging al snel de rem eraf en werd er goed
overgespeeld. Een heerlijke wedstrijd, ook om naar
te kijken.
In de tweede helft mocht Tom, na maandenlang uit
de running te zijn geweest, tot zijn eigen verrassing
zijn plaats in de goal weer innemen, een wissel die
hem zichtbaar goed deed.
In de tweede helft kon de winst de jongens niet
meer ontgaan, het spandoek kon uit, en met een
winst van 1-6 kon de champagne worden ontkurkt.
Met de platte kar kwamen de jongens via Oers naar
RKVVO voor hun huldiging. Daarna met de platte kar
weer naar de feestlocatie in Oers, waar tot in de
vroege uurtjes werd gefeest.

(Advertentie)
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De parochie

Zaterdag 3 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 4 juni: PINKSTEREN
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Maandag 5 juni: 2e Pinksterdag
10.00 uur: Eucharistieviering (Herenkoor)

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)

Zaterdag 10 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Donderdag 18 mei:
14.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
Bedevaart St. Nieuwe Levenskracht en alle
zieken van Veldhoven

Zondag 11 juni:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering met
Eerste Communicanten
13.00 uur: Eucharistieviering met
Eerste Communicanten

Zaterdag 20 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(Broekwegkoor)
Zondag 21 mei:
8.30 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
10.00 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
(Convocamus)
Donderdag 25 mei: HEMELVAARTSDAG
8.30 uur: Eucharistieviering met pater Malaka
10.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (Convocamus)
Zaterdag 27 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
Zondag 28 mei:
8.30 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn
10.00 uur: Vormselviering met hulpbisschop
R. Mutsaerts en R. Wilmink (Con Brio)
15.00 uur: Lofviering met pastoor F. As en het
Lambertusgilde
Woensdag 31 mei: Afsluiting van de meimaand
19.00 uur: Eucharistieviering met
pastor J. van Doorn (Dameskoor Christus
Koning)

Zaterdag 17 juni:
19.00 uur: Eucharistieviering (Amice)
Zondag 18 juni:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 24 juni: St. Jan de Doperkerk
9.00 uur: Gildemis met pater Malaka
(Convocamus)
Wijding St. Janstrossen

Parochieberichten:
Gedoopt:
Lesley Glas
Huwelijk:
Frank Glas & Brenda Holm
Overleden:
† .Frans van den Boomen, 78 jaar
† .Jo van Vlerken – Schippers, 90 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:/ / w w w .christuskoning.nl
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In de meimaand wordt in de Christus Koningkerk nà
iedere viering een deurcollecte gehouden voor de
bloemversiering!
Pastoor Frank As
Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de
nieuwe pastoor geïnstalleerd zal worden.
Dit is vooral afhankelijk van zijn huisvesting.
Aanvankelijk werd gedacht over de pastorie naast
de H. Jozefkerk, maar de kosten voor de aanpassing
aan de eisen van de huidige tijd zijn te hoog.
Wel gaat hij voor in het lof in de Christus Koningkerk
op de 1e en laatste zondag van de meimaand.
Zaterdag 20 mei – inzameling in Christus
Koningkerk van 10.00 – 13.00 uur
Jaarlijks wordt er een kledinginzameling gehouden.
Tevens is er behoefte aan lakens, slopen,
dekbedovertrekken, maar ook aan schone kussens,
dekbedden, schoenen, wandelstokken, rollators,
rolstoelen, naaimachines en incontinentiemateriaal.
Kruisbeeldjes, Maria- en/of H. Hartbeeldjes: klein of
groot zijn zeer welkom.
Graag alle kleding en spullen goed inpakken om
beschadiging te voorkomen!
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van
Scherpenheuvel
Op zaterdag 17 juni, georganiseerd door de
Broederschap van de Beerse Processie.
Thema: “Moge in onze wereld, met zoveel angst en
duisternis, Maria opnieuw zichtbaar worden als de
lichtende morgenster”.
Tot 19 mei opgeven bij Wim de Lepper, Daalseweg
4, Veldhoven-Oerle. tel. 253.33.13. Kosten busreis
€ 17,50 voor volwassenen en € 11,- voor kinderen.

Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Scherpenheuvel.

Pinksterconcert

2e Pinksterdag 5 juni zit vol muziek en
jubilarissen!
Reeds vele jaren is de traditie om op 2e Pinksterdag
naar de bossen van Zittard te toeren. Op die
prachtige plek in de Oerse bossen kan onder het
genot van een hapje en een drankje, het publiek
kennismaken met en luisteren naar de muziek van
oa. het beginnersorkest dat, onder leiding van
Janneke van Akere-Hendriks, laat horen hoe jonge
kinderen al
snel op een
goede
manier
mooie
muziek
kunnen
maken.
Vervolgens
willen
Pieter van den Broek en het leerlingenorkest haar
kwaliteit laten horen in een mooi afwisselend en licht
programma.
Daarna is het de beurt aan het harmonieorkest dat
onder leiding van Johan Smeulders diverse stijlen in
mooie muziek presenteert. Voor het orkest een
leuke test om een bepaald muzieknummer eens te
spelen, wat in het najaar 2017 tijdens het
muziekconcours te Enschede wordt beoordeeld.
De harmonie zoekt regelmatig naar gelegenheden
om het publiek bij de activiteiten te betrekken en zo
ook deze keer. Alle verenigingen van Oerle zijn
uitgenodigd om leden, die in hun eigen vereniging
iets verdiend hebben door activiteiten of een
jubileum vieren, kunnen dit opgeven zodat ze hun
‘feestelingen’ nog eens op uitgebreide wijze kunnen
bedanken daarvoor. We hopen op een leuk aantal
jubilarissen.
Als muzikale gast is de Bigband “Forrest Lane” uit
Veldhoven zeer welkom. Deze muziekgroep is
ontstaan uit leerlingen van Muziekschool “Art4U” en
nog steeds bestaat het uit leden en oud-leden van
deze muziekschool. Op een uitstekend niveau wordt
de bekende bigbandmuziek gemaakt onder leiding
van Willy Schmitz.
Alles bij elkaar zeker een reden om mee te genieten
van ongedwongen muziekbeleving. Het begint om
circa 14.00 uur en voor de kleinste gasten is er een
springkussen aanwezig.
Tot ziens op 5 juni.
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Oerse Motortoertocht

Deelnameformulier OMTT
Deelnameformulier voor
de Oerse Motortoertocht
“Drie Landen Route” 11 juni 2017

Veertiende Oerse Motortoertocht:
“Drie Landen Route”

Dit jaar heeft Martijn het stokje van Rinus
overgenomen en een mooie route voor ons allen
uitgezet waarbij we Nederland, België en een stukje
Duitsland zullen doorkruisen.

Startplaats: Gasterij ’t Dorpsgenot
(’t Geitenboerke) – adres: Toterfout 13a
Inschrijven/aanmelden: 8.30u-9.30u
Barbecue ’s avonds ook bij Gasterij ’t Dorpsgenot
aanvang omstreeks 18.30u
Graag z.s.m. invullen en aan een van de
onderstaande personen retourneren. (Graag uiterlijk
5 juni 2017 inleveren en betalen in een gesloten
envelop)

Onderweg zal er uiteraard voldoende gelegenheid
zijn om gezellig samen te pauzeren onder het
genot van een hapje en een drankje.

Egbert Daal :
Welle 8
040-2053543
Martijn van Balen: Nieuwe Kerkstr. 3a 040-2413306

Ook dit jaar organiseert OMTT weer de bekende
motortoertocht voor alle motorrijders uit Oerle en
andere bikers die verbonden zijn met Oerle.

We vertrekken weer vanaf
Gasterij ’t Dorpsgenot te
Zandoerle (’t Geitenboerke).
We verwachten iedereen op
zondag 11 juni a.s. tussen 8.30u en
9.30u.
Jullie worden natuurlijk weer met koffie
en een lekker stukje Multivlaai
ontvangen.

O.M.T.T.
Martijn van Balen,
Egbert Daal

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761
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Adres: …………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………
Motor merk/ type: ……………………………………………………
Kenteken:……………………………………………………………………
E-mailadres:………………………………………………………………

’s Avonds sluiten we weer af
met de bekende gezellige
barbecue.
Meld je alvast aan (zie
formulier of online via
http://omtt.oerle.net) en
tot binnenkort bij onze
14e rit, de drie landen route!

Naam: …………………………………………………………………………

o

Ja ik doe mee met de motortoertocht en kom
met ……… personen (€ 6, pp)

Diepvries en
vleespakketten
Barbecues; voordelig
en goed!
TEL. 06 20131761

o

€…………

Ik kom op de BBQ met ………volwassenen
(€16,- per persoon )

€ …………

Deelname wordt totaal:

€ …………

Zie ook onze site: omtt.oerle.net

Column Wil Verbaant
E.M.D.Z.
Van alle verenigingen waar ik
ooit lid van was, heeft E.M.D.Z.
nog de minste leden van alle
anderen. Zo’n stuk of
7 gemiddeld. Wellicht weet nog
niet de helft van Oers dat deze
club bestaat.
Maar dat geeft niks want we
hebben een ledenstop. Toch is
er ook een behoorlijk verloop geweest in de bijna
20 jaren dat ze bestaat.
Zo’n kleine 19 jaren geleden
waren er enkele Oersenaren die in
hun midlife nog wel enige
lichamelijke sloperijen op hun
meer dan 45-jarige lichaam wilde
plegen. En niet zo’n beetje ook
want het zou gaan om de snelle
sport badminton. Er werden door
het Gemeenschapshuis een net en wat lijnen op de
vloer geregeld in de enig aanwezige zaal, die
hiervoor eigenlijk aan de kleine en lage kant was,
maar het kon nét.
Eenieder schafte een setje spullen
aan waarmee het ‘sjuutje’ over
het net heen en weer zou worden
gemept. Niet geheel volgens de
officiële spelregels, maar alla,
werd een begin gemaakt met de
sport. Dat viel nog niet zo mee.
Na een keer meppen waren de
spierpijnen niet van de lucht. Gelukkig deed ik het al
een paar jaartjes in de toenmalige Pellikaanhal aan
de Peter Zuidlaan, waardoor ik een beetje
voorsprong had op de rest.
Het verloop van de leden lag hem onder andere in
het feit dat je bij deze sport alles beweegt op de
raarste manieren en menig spiertje werd ontdekt
waarvan men niet eens wist dat men ze bezat. Eén
nieuw lid kwam het eens proberen en was al weer
meteen lid af want al bij die eerste keer knapte zijn
achillespees … Einde oefening en meteen weken in
het gips. We hebben hem daar nooit meer gezien
(…).
Raar vindt men het dan dat ondergetekende altijd
vóór het begin van het ‘meppen’ een aantal rondjes
hard door de zaal galoppeert, teneinde warme
spieren te krijgen. Tja, 65 jaartjes oud ….
Dat had ik in een vorig leven als voetballer wel
geleerd. Zonder warming up kregen we van de
coach geen voetbal. Warming up was een
uitdrukkelijke opdracht van de trainer, hiermee
voorkom je veel narigheid met genoemde spieren.

valt, wordt steevast aangeduid met een vrouwelijk
geslachtsdeel. Dan weet iedereen dat het ‘in’ of ‘out’
is. De frustratie druipt er soms vanaf. Als er in de
andere, aanpalende, ruimte wat te doen is, een
bijeenkomst of vergadering of nog iets anders
heiligs zoals zangoefenen voor de Kerstmis
bijvoorbeeld, dimmen we wel deze teksten tot een
aanvaardbaar niveau. Het dringt dan niet door de
dikke deuren in de vergadering door.
Na het meppen gaan een aantal bezwete meppers
naar de kroeg schuin tegenover het
gemeenschapshuis en drinken er nog een paar op.
Zie hier de verklaring van de afkorting E.M.D.Z.
Het betekent niets meer en niets minder dat Eerst
Meppen, Dan Zuipen. Elke sportclub doet dit
eigenlijk altijd, alleen wij komen er eerlijk voor uit
zal ik maar zeggen. De secundaire doelstelling van
het samenkomen wordt dan ook meteen niet
verloochend.
Helaas zijn we niet altijd compleet en staan we ook
vaak met 2 of 3 leden te meppen. Dat is 3 keer zo
vermoeiend maar erna is het heerlijk om te
douchen, een glas drank te nemen en te rusten. De
kleren kunnen dan ook wel uitgewrongen worden.
Ons lichaam zegt dan bij wijze van spreken ‘dank je
wel’! Minder leuk is het dat na een aantal jaren de
heren die ik het ooit geleerd heb nu niet meer door
mij te verslaan zijn. Als ik dan een beetje chagrijnig
thuis kom vraagt mijn vrouw altijd: ‘En? Lekker
gemept?’, waarop ik dan zeg: ‘NIET !’ En dan hap ik
maar in het schuim van mijn Trappistje en vergeet
snel de nederlaag.
Het is in de sport belangrijker om te winnen dan om
mee te doen (mijn idee). Elke woensdag is het dus
‘mepavond’ in het gemeenschapshuis en dat wil ik
graag zo houden voorlopig. Het is geen contactsport
maar toch gebeuren er wel eens ongelukjes… Ik ben
er een aantal jaren bijna een oog mee kwijtgeraakt.
Van een meter afstand kreeg ik het vermaledijde
‘sjuutje’ in mijn oog. Het liep gelukkig goed af.
Een ander kenmerk van de geachte meppers is dat
men wel eens te laat of verkeerde dingen eet vóór
het meppen. Dat uit zich in scheten en boeren alsof
het een ouwe koeienstal is van Half Mijl uit het
midden van de vorige eeuw. Eén van de leden wil
dat nog eens extra benadrukken (wij weten niet
waarom) door in plaats van gewoon water, steevast
een blik cola op te slokken tijdens de matches. Zijn
boeren klinken dan ook als een erg uitgewoonde
gekke koei met buikgriep.
En je kunt soms bijna een fiets tegen de muur van
stank zetten, maar:
E.M.D.Z.: geweldige sport!!
Groeten,
Wil

Maar we meppen er met zo’n 7 leden dus lustig op
los. We hebben er ook een eigen terminologie in
ontwikkeld die aan duidelijkheid niets overlaat.
Een ‘sjuutje’ dat net buiten of net binnen de lijnen
7

Crypto Oers, puzzel 41

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 40 was:
1. WijnhoVen
2. LolA
3. Wil vaN Krieken
4. BranDrood
5. UrgEnten
6. Koers Van Oers
7. BurenakkOord
8. MaRkant
9. PaaSstukjes
10. MareTak

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans, Mieke van
Campen, Jo ten Have, Bets Hospel, Kees Hulshorst,
Corné Kelders, Maria de Kort, Janus van Lieshout,
Henriette Segers, Annie Stemerdink
1
2
3
4

Familienaam: Van de Vorst

5
6
7
8
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097

9
10
1

Bepaalt een jubilerend dorpsblad de richting van
de mooiste wijk van Veldhoven? (5,3,4)
2 Van der Zanden, Van Vlerken of Van Veldhoven
is voornaam (5)
3 Op deze driezitter kun je eten, maar ook eten
uitdelen (11)
4 Deze pastoor geeft je een kruisje op woensdag
na de carnaval (2)
5 In Oerle Zuid is een grote aardewerken vaas weg
(6)
6 Op de Berkt haal je de eerste zaterdag geen
nieuw schrijfmateriaal op, de rest van Oers de
laatste (3,6)
7 Anita zoekt geen hollandse nieuwe haring, maar
vrijwilligers voor Severinus (7)
8 Voor het dorpsfeest in juni kies je een dubbel
onrustige richting (4,4,4)
9 Voor het opgeven van misintenties moet je
anders Berta Viernamen hebben (7,3,4)
10 De KBO gaat op 15 juni niet eten in een nieuwe
schuur (4,6)
Succes!
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Crypto winnaar

Een gelukstreffer bij 8e trekking prijswinnaar
Crypto Oers!
Wat een mazzel: je stuurt éénmaal de juiste
oplossing in en je wordt meteen als prijswinnaar uit
alle goede inzenders van de laatste 5 crypto’s
getrokken.

Overpeinzingen

En dan is het mei. Eindelijk weer een maand zonder
r erin!
Ooit betekende dit, dat er geen levertraan meer
geslikt hoefde te worden.
Dat was sowieso al geweldig fijn, want volgens mij
was en misschien is er ook nu eenmaal geen enkel
kind te vinden dat dol is op levertraan.
Ook betekende de maand mei, dat de winterjas de
kast inging.
Heel eerlijk gezegd vind ik dat een beetje onzin,
want de naam van een maand is nog geen garantie
op warmer weer. Kijk maar naar deze maand mei ...
op de eerste dag van deze maand was het zelfs
kouder dan de laatste dag in april.
Maar goed, we mogen niet mopperen, want mei
brengt ons wel steeds dichterbij de zomer en daar
verheugt waarschijnlijk iedereen zich op.
Heerlijk vind ik het in elk geval dat de dagen lekker
vroeg beginnen en bovendien ook lekker laat
eindigen.
Voor mij persoonlijk betekent het trouwens ook, dat
de wandelingen met Sun wat langer kunnen gaan
worden, want mijn enkel begint langzaam maar
zeker een ietsepietsie soepeler te worden. Fietsen
gaat me ook steeds beter af en autorijden levert
geen probleem meer op.
Mijn gezichtsveld wordt dus duidelijk verruimd.
Oppassen bij kleine Giel staat dan ook eindelijk vast
op het programma, want met de auto is Nijmegen
ineens niet zo ver meer.

Dat gebeurde met Kokkie van Aaken toen tijdens de
redactievergadering weer alle inzenders van de
juiste oplossingen van Crypto Oers nummer 36 t/m
40 in de ‘hoge hoed’ werden gestopt. Terwijl
sommige namen er vijfmaal inzaten, was haar naam
slechts éénmaal vertegenwoordigd. Toch kwam zij
als prijswinnaar uit te bus: Kokkie, gefeliciteerd!!
Diezelfde week nog is de redactie van de Koers bij
haar op bezoek geweest om haar een aardigheidje
te overhandigen. Deze keer hebben we de
prijswinnaar blij kunnen maken met een cadeaubon
van Gasterij ’t Dorpsgenot en Kokkie verzekerde ons
dat de bon met smaak besteed zou worden!
Voor iedereen die nog nooit de Crypto Oers heeft
opgelost: ga het vooral eens proberen! Overleg met
je buurman, -vrouw, wandelvriendin en/of
tennismaat en laat die hersens kraken. Wie weet
ben jij dan de volgende die een leuke waardebon of
product ontvangt van één van de Oerse
ondernemers.

Wat ook zo fijn is aan mei ... Moederdag!
Ja ja, wanneer deze overpeinzing in de brievenbus
valt is Moederdag al voorbij, dat weet ik wel.
Maar toevallig heb ik nog een heel speciale
Moederdag in petto. Liever gezegd een Omidag!
Ik heb namelijk een paar Omi-zegsters en die
nodigen mij alle jaren uit voor een aantal gezellige
uurtjes bij hen thuis.
Uurtjes waarbij door hen zelfgemaakte lekkernijen
op tafel komen en waar ik naast hun ouders, oma,
andere moeders en genodigden van mag komen
genieten.
Elk jaar weer is het een echt feestje en dus kijk ik
nu weer uit naar dat dagje.
Je snapt dan wel dat de meimaand voor mij wel heel
speciaal is.
Dus ... ik ben blij dat het eindelijk weer mei
geworden is!
Thea.
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Ouw (k)oers

Bron: Koers van Oers, mei 1969.
Jaargang en nummer onbekend.
ONZE VRIJE MIDDAG
Door Henk van Kuringen en Bennie Borgers.
Geschreven in de 4de klas-a
Het was woensdagmiddag, mijn vriendje Bennie had
graag dat ik bij hem zou komen spelen. Dus ik naar
het Vlutterke. Nadat we het een en ander gespeeld
hadden, zouden we eens naar het Venneke gaan,
want daar lag een vlot. We zouden gaan varen,
maar mijn moeder was er niet erg op gesteld. Ik kon
niet zwemmen, mijn vriendje wel. Nou ik zou toch
maar mee gaan zwemmen, o nee, gaan varen.
Wij wat rond geroeid, en daar zagen we een grote
snoek drijven. Wij hem op het vlot getrokken en er
mee naar de kant. Terwijl we naar huis liepen,
kwamen we op het idee om iedereen te vertellen dat
we hem zelf hadden gevangen. Bennie zijn moeder
geloofde het, maar zelf wilde ze hem niet hebben. Ik
had hem in een grote doos gedaan en nam hem
mee naar huis. Want de andere dag zou hij mee
naar school moeten om hem daar te laten zien.
Ik kwam er mee
thuis en maakte het
zό sterk, dat we er
nog véél werk mee
hadden eer hij op de
kant was. Mijn vader,
ook een visser, bekeek hem zijn kieuwen en zei:
“jongen, die is al langer dood dan vandaag.” En toen
die hoorde dat we hem de volgende dag op school
zouden laten zien, zei hij: “dat zou ik maar niet
doen.”
De volgende dag moest mijn vader al vroeg gaan
werken en Bennie was om 8 uur al bij ons. Wij met
de vis naar school en vertelden iedereen ons
opgezet verhaal. Ze geloofden het en de meester
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was zo groots op ons, dat hij ons er alle klassen mee
rond liet gaan. Toch kneep ik hem want als er nou
eens iemand gezien had dat de kieuwen niet meer
rood waren. Jawel hoor, onze meester moest hem
voor de tweede keer nog eens goed bekijken. Ik
dacht: daar komt het, maar gelukkig had niemand
iets verkeerds er van te zeggen. Jullie moeten ons
dit maar niet kwalijk nemen, want ik zelf heb op de
Philips-visvijver (waar ik ook lid van ben) al zoveel
verhalen horen vertellen en dat noemen ze
visserslatijn!! Maar dit was een vissersleugen!!
Dit is geschreven door ene Rudi
Het was een warme zomerdag zo maar opeens
geworden, na een erg natte regendag. Kom, zei de
muis tegen de olifant die samen in het dierenbos
woonden, we gaan vandaag naar het Witven. De
olifant had zich het vlugste omgekleed. Met een
geweldige plons dook hij het diepe in. Nauwelijks
was hij echter weer boven gekomen of hij hoorde de
muis, die met zijn muizenhanddoek om zijn middel
voor het bad stond, roepen. Hé kom er eens vlug
uit. De olifant klauterde op de
kant en vroeg: wat is er? O, zei
de muis, spring er maar weer in.
Ik dacht dat je de zwembroek
van mij aanhad!

Boerenlunches

Ze zijn er weer, de boerenlunches!
Vorig jaar niet in de gelegenheid geweest om langs
te komen bij één van de boerenlunches
georganiseerd door de ZLTO afdeling EerselVeldhoven? Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd bij
onze boeren voor een rondleiding en échte
boerenlunch. Nu zijn we niet alleen welkom bij de
melkveehouders, maar ook de geiten-, pluimvee- en
varkenssector willen u graag laten zien én ervaren
hoe hun bedrijf werkt. Onze trotse boeren stellen
dan ook graag hun bedrijf weer voor u open.

Oerse bedrijvengids

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

De data voor dit jaar zijn: 28 mei bij het
pluimveebedrijf van familie de Haas in Hoogeloon,
11 juni bij het melkveebedrijf van de familie Maas in
Eersel, 25 juni bij de varkenshouderij van de familie
Van Kerkhof in Wintelre en op 9 juli bij het
melkgeitenbedrijf van de familie Sterken in Vessem.
We beginnen om 11.00 u met een goede kop koffie
en sluiten de lunch omstreeks 13.00 u af. Belangrijk
om te vermelden is dat het bij de varkenshouderij
van belang is dat u de afgelopen tijd niet bij collega
varkenshouders of natuurvarkens bent geweest.
Hygiëne staat immers voorop!
Opgeven kan wederom door een e-mail te sturen
naar boerenlunchzlto@gmail.com. De uiterste datum
is één week voorafgaand aan de betreffende
boerenlunch. We vragen een bijdrage van €7,50 per
persoon. Om het gewone karakter te behouden is er
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus zorg
dat je er snel bij bent!
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Tottumet seizoen 16-17
Onze theaterzang groep Tottumet heeft tot nu toe
een geweldig seizoen beleefd met als hoogtepunten
de eigen show in de Rosdoek in Wintelre in oktober,
deelname aan Kerst Meemekoar in Oerle, de
deelname aan de productie van Meer Vreugde Kern
"de Spaanse Hoer" in de Schalm in januari en
onlangs op 26 maart een gastoptreden tijdens het
concert van het Kempisch Senioren Orkest in Den
Tref in Hapert; mijn complimenten aan het
geweldige orkest.

Tulptoernooi

In de eerste week van de meivakantie speelden
weer een heleboel Veldhovense jonge tennis(t)ers
mee in het Tulptoernooi bij VLTC. En ook deze keer
hebben de ‘KorrelKids’ veel prijzen in de wacht
gesleept.
KorrelKids, gefeliciteerd met jullie prijs bij het
Tulptoernooi! Super goed!

En weer gaan we er tegenaan bij de repetities onder
leiding van Dennis Janssen voor verdere optredens
de rest van het jaar, onder meer het Dickensfestijn
in Wintelre.
Maar wat veel toegevoegde waarde zou hebben, zijn
enkele mannenstemmen erbij!! Waar zijn de kerels
die best wel graag een deuntje zingen en er niet
voor schuwen om op het toneel te staan?? We
hebben een vlot repertoire van bekende liedjes,
Nederlands- en Engelstalig. Als theaterkoor zijn we
ook actief bezig op het toneel wat het allemaal veel
levendiger maakt. Kom eens kijken bij een van onze
repetities op donderdagavond in de Rosdoek van
20.00 tot 21.30. (Dames zijn natuurlijk ook welkom,
maar deze oproep is speciaal voor de heren!)
Hopelijk tot ziens in de Rosdoek!
Marianne Baselmans
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Alec Voermans:
Kampioen oranje 1
Lars Peters:
2e prijs oranje 1
Milo Kant:
Kampioen oranje 2
Oskar Varekamp + Alex Boamfa:
2e prijs groen dubbel
Siegert de Jong + Viktor Varekamp:
Kampioen JD 11 t/m 14
Siegert de Jong:
2e prijs JE 11 t/m 14
Lars v/d Linden + Jens Flesch:
2e prijs JD 11 t/m 17
Owen Seetsen:
2e prijs JE 11 t/m 17
Lars v/d Linden:
Kampioen JE 11 t/m 17

Met de jeugd de natuur in

Met de jeugd de natuur in,
een regionale cursus
Eind september 2017 start na voorgaand succes,
opnieuw een praktische IVN-natuurcursus, bedoeld
voor o.a. (groot)ouders, natuurouders, jeugdleid(st)
ers, leerkrachten, leiding van de BSO.
Een cursus voor volwassenen waarin wij vertellen en
laten zien wat er voor kinderen in de natuur te
ontdekken, te beleven en te genieten valt. Na afloop
van deze cursus weet je wat je kunt doen als je
samen met kinderen de natuur in wilt om te
genieten van al het moois.
Natuur is alles om je heen: de boom in de straat, de
mier op de grond, de hommel op een bloempje, de
appel in je handen, kikkervisjes vangen, rupsen
zoeken, uilenballen uitpluizen, luisteren naar vogels.
Natuuronderwerpen die tijdens deze cursus aan de
orde komen zijn: didaktiek en natuurspellen,
herfstverschijnselen, bomen en knoppen,
diersporen, vogels, bloemen en leven in en rond het
water.
Tijdens deze cursus gaan we op zaterdagochtenden
- 3x in het najaar van 2017 en 4x in het voorjaar
van 2018 - naar 7 natuurgebieden in de regio.
Cursisten ontvangen tevens een digitale reader met
achtergrondinformatie over al deze onderwerpen.
De cursus bevat de volgende kernelementen:
beleving (hart); kennis (hoofd); gedrag of handelen
(handen).
We zijn er van overtuigd dat leren over de natuur
vooral gaat via 'zelf doen', beleven en verwonderen.
Nú verwondering en nieuwsgierigheid zaaien,
betekent straks respect en betrokkenheid oogsten.
Data: 23 september, 28 oktober en 18 november
2017, 10 maart, 7 april, 12 mei en 16 juni 2018.
Kosten: € 30,00 voor IVN-leden en € 40,00 voor niet
IVN-leden.
Aanmelden: via de website van IVN Veldhoven
Eindhoven Vessem of bij Hetty Fokkens
(telefoonnummer 040 254 30 77 of e-mail:
hfokkens@onsbrabantnet.nl).
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KBO: Samen uit eten

Oers spektakel
Het Oers spektakel is terug van weg geweest!
Gilde St. Jan Baptist organiseert samen met
pullingteam Red 'N Vet het vernieuwde TrekkerTrek
van Oerle.

Samen uit eten voor €14,- p.p.
Drankjes en andere gerechten zijn voor eigen
rekening. (extra)
Aanvang 17.30 uur
Van te voren (een week) opgeven bij:
Joop Klerkx op ( 2543797
Krijgt u het antwoordapparaat spreekt u dan uw
naam en telefoonnummer in.
Bij hem moet u zich ook afmelden, als u
verhinderd bent.
Donderdag 18-mei: Merlijn, Van Vroonhovenlaan 66
Donderdag 15-juni: Oude Garage, Peter Zuidlaan 4
Dinsdag 18-juli: De Wok, Heuvel 15A
Donderdag 17-aug: Crème de la Crème, Meiveld 162
Dinsdag 12-sept: De Kers, Zandoerleseweg 4
Donderdag 12-okt: Route 66, Lange Kruisweg 66
Donderdag 16-nov: Merlijn, Van Vroonhovenlaan 66
ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET
DEELNEMEN
ALLE OUDEREN EN
ALLEENSTAANDEN UIT
VELDHOVEN ZIJN
WELKOM, MITS U ZICH
HEEFT AANGEMELD.
Het is de bedoeling dat u
om 17.30 uur aanwezig
bent.

Op zondag 4 juni vanaf 10.00u barst het geweld los
en meten onze deelnemers hun krachten met
ronkende motoren. Maar wel pas nadat we op
zaterdagavond 3 juni vanaf 18.30u het TrekkerTrek
weekend afgetrapt hebben met een spetterende
feestavond, met het Snel Naar De Bel Spel!
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.trekkertrekoerle.nl of op onze facebookpagina:
www.facebook.com/trekkertrekoerle

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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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!

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
Vrijdagavond 16 juni en zaterdag 17 juni 2017

Boergondisch Oers
Goes Wild Wild West !
Programma vrijdag 16 juni

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

19.30 uur

Programma zaterdag 17 juni
13.00 uur
16.00 uur
16.30 uur
16.00 uur – 19.00
uur

17.45 uur
18.00 uur
21.30 uur
01.00

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
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
Presentatie volleybalteams in thema
Start eerste wedstrijd
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
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Inschrijven vóór 1 juni 2017
Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl
Naam
Adres
Telefoonnr.

06-

E-mail

*Boergondisch Food plein

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

Datum

Hulp

X

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)

Naam

Vr. 16 juni: Pub Quiz

Inschrijving gratis

Naam Team
E-mail
1

= Contactpersoon

5

2

6

3

7

4

8

*Kinderactiviteiten

Zat. 17 juni: Kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle

*Pub quiz

Inschrijfformulier 16 en 17 juni 2017

*Volleyen

Vrijwilligers

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.

Inschrijving gratis

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)
1

Namen
deelnemers
Inleveren bij:

= Contactpersoon

4

2

5

3

6
J
J
J

Adriënne van de Vorst Stepke 1
Mieke van Campen
Janus Hagelaarsstraat 19
Voor meer informatie zie www.boergondischoers.nl
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Het interview

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

www.dietistveldhoven.nl

Bijenvereniging Sint Ambrosius
90 jaar
In juni van dit jaar bestaat bijenvereniging
Sint Ambrosius 90 jaar. Sint Ambrosius is in al
die jaren niet stil blijven zitten. Waar de
vereniging in het verleden een accommodatie
had in het Oeienbos, werd in 2014 verhuisd
naar een braakliggend terrein aan de Berkt in
Oerle. Met de opening van onder meer een
bijentuin en een bijenhal, hoopt de vereniging
volgens secretaris Leo Hendriks, met wie het
interview deze maand plaatsvindt, een vast
plekje in de Veldhovense gemeenschap te
bemachtigen.

Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dietistveldhoven.nl

Buiten hulp van de eigen leden, kwam er rond de
verhuizing ook wat hulp van buitenaf. Zo werden er
houten balken geschonken waarmee de bijenhal is
gebouwd en hebben twee aannemers het gele zand
dat er eerst lag, omgeruild voor zwart zand. Bij de
aanleg van de paden is geholpen door bewoners van
de Severinus en er zijn een bijenhotel en een grote
bank gemaakt door cliënten van d’n Oerse Have.

Door Jurre van de Velden
De groei van het ledenaantal naar ruim 50 leden en
het feit dat de jaarlijkse praktijk- en
theoriecursussen door zowel jong als oud bezocht
worden, laten zien dat dit aardig aan het lukken is.
Enkele jaren geleden, toen Sint Ambrosius nog een
oude bijenhal bemande in het Oeienbos, moest er in
het geval van een vergadering of een cursus
uitgeweken worden naar een andere accommodatie.
Toen de vraag van de gemeente kwam of de
vereniging niet uit wilde wijken naar het terrein aan
de Berkt, hoefde ze dan ook niet lang na te denken.
Met de verhuizing naar het nieuwe terrein, hoeft de
vereniging niet meer uit te wijken in het geval van
een vergadering of cursus.
De succesvolle verhuizing is vooral verwezenlijkt
door de eigen leden. De nieuwe bijenhal op dit
terrein werd namelijk gebouwd door de leden zelf.

•
•
•
•
•
•

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

• Verkoop nieuwe en
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

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

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

Rechts op de foto Leo Hendriks,
links Jan Kuipers

De Bijenberkt wordt op 11 juni geopend door
wethouder Mariënne van Dongen. Vanaf dan zijn de
paden tussen zonsopgang en zonsondergang
geopend voor het publiek. Op woensdag en zaterdag
zijn er geregeld leden van Sint Ambrosius aanwezig
die graag wat meer uitleg geven over alles wat komt
kijken bij het thema bijen.
Bijen zijn volgens Leo Hendriks hele nuttige dieren.
Ze hebben namelijk een bestuivende functie. Meer
dan 30% van het voedsel dat wordt geproduceerd is
afhankelijk van deze bestuivende functie. In
Amerika is een tijdje terug uitgerekend dat er een
kans is dat er in 2035 geen honingbijen meer zijn.
Dit zou een kostenpost met zich mee brengen van
maar liefst 90 tot 95 miljard dollar. Om bijensterfte
te voorkomen is het daarom belangrijk dat er goede
imkers zijn. Verder draagt biodiversiteit ook bij aan
een goede leefomgeving voor bijen. Daarmee kan
een bij beschermd worden tegen opkomende
gevaren zoals de varroamijt en het kleine
bijenkastkevertje.

Een product dat onmiskenbaar aan bijen verbonden
is, is natuurlijk honing. Sint Ambrosius verkoopt dit
product door het hele jaar heen. Leo Hendriks heeft
zelf 2 volken (een volk bestaat uit mannelijke bijen,
werksters en een koningin), die vorig jaar tussen de
100 en 110 potten honing hebben opgebracht. Veel
imkers leveren hun honing aan de vereniging, die
deze dan weer doorverkoopt. De honing die wordt
verkocht door Sint Ambrosius is ‘voor 99 procent’
Veldhovense honing. Recentelijk heeft de vereniging
deze op onder meer de Oranjemarkt en de Oerse
Braderie aan de man gebracht.
Honing is een veelzijdig product. De soort honing die
een bij produceert, is namelijk afhankelijk van de
bloem waar de bij op vliegt. Een bloem waar veel
koolzaad in zit levert een meer crèmige honing op,
terwijl heidehoning een wat dikkere structuur heeft,
die moeilijker te oogsten is. Waar het bij industrieel
geproduceerde honing nog wel eens onduidelijk is
waar de honing precies vandaan komt, is de
herkomst bij ambachtelijke honing wel duidelijk.
Bijen halen nectar uit de bloemen, de nectar komt in
de bijenkast en wordt door de bijen vermaakt tot
honing. De honing wordt hierna direct uit de kast
gehaald, in een potje gedaan en is klaar voor
consumptie.

Natuurmarkt Helmond

In stadswandelpark de Warande wordt op ZONDAG
11 JUNI 2017 van 12.00 tot 17.00 uur weer de
jaarlijkse Natuurmarkt Helmond georganiseerd.
Meer dan 50 organisaties en verenigingen zullen
demonstraties en voorlichting geven op het gebied
van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op een
breed publiek, van jong tot oud! De markt biedt doe
-activiteiten en interactie met het publiek. Er wordt
veel aandacht besteed aan kinderactiviteiten. De
markt wordt ieder jaar georganiseerd door
‘Imkersvereniging Helmond e.o.´. De toegang tot de
markt is GRATIS.
Wilt u er een
‘dagje uit’ van
maken? De
Natuurmarkt
is heel goed
te combineren
met een
bezoekje aan
een gratis
concert in het
Bijenwas kaarsjes maken

Carat-muziekpaviljoen (vanaf 12.00 uur), de
midgetgolfbaan, het dierenpark of het gezellige
terras van Paviljoen de Warande.
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de
´Bijenhal´ in stadswandelpark de Warande. (GPSadres is Kluis 1, 5707 GP Helmond). De ingang tot
de markt bevindt zich aan de Aarle Rixtelseweg.
Soms wordt gedacht dat honing een
homeopathische werking heeft en dat het helpt
tegen bijvoorbeeld hooikoorts en allergie voor
graspollen. Vervolgens doen mensen honing in de
thee, of in de warme melk. Alles wat zich aan goede
enzymen in de honing bevindt, gaat dan echter
kapot door de hoge temperatuur van de thee of de
melk. Daarom wordt vaak als tip gegeven om de
honing toe te voegen aan de thee als deze wat is
afgekoeld en dus niet meer zo heet is.

Een impressie van de natuurmarkt kunt u vinden
onder de rubriek foto’s op
http://www.imkersvereniginghelmond.nl/natuurmarkt.
Daarop ziet u ook de groeiende lijst van activiteiten
van de imkervereniging en gastdeelnemers voor de
natuurmarkt van dit jaar.

De komende jaren wil Sint Ambrosius verder gaan
groeien. Door de drukbezochte jaarlijkse cursus is er
voldoende aanwas, waarmee er ook wat verjonging
in de vereniging plaatsvindt. Dat is een mooie
aanvulling op het bestaande ledenbestand, waarvan
één lid zelfs al 71 jaar lid is. Met de toegankelijke
bijentuin, de bijenhal en het clubhuis is er een basis
gelegd waar de gehele Veldhovense samenleving
van kan profiteren.
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Nieuwe bewoners

Joepie, wij komen hier wonen!

Was u ook op de jaarlijkse braderie in Oerle?
Dan heeft u vast onze mooie kraam zien staan,
waar wij ons voorstelden als toekomstige
bewoners van Oerle.
Echt allemaal hebben we meegeholpen, de een
deelde heerlijke zelfgemaakte appelcake uit, de
ander zorgde dat alle mensen een mooie flyer
kregen.
Maar we hadden 1 kanjer onder ons die echt bijna
alle mensen aansprak en vertelde over ons nieuwe
huis. Mede door hem werd onze collectebus goed
gevuld, werden de tekeningen van dit mooie project
vol belangstelling bekeken en de mooi ingepakte
kadootjes goed verkocht.
Dank je wel allemaal, we gaan dit geld heel goed
besteden. “Voor onze tafels en stoelen” zoals hij het
zo mooi vertelde.
Op het moment wordt er een begin gemaakt aan dit
wooncomplex, een woonvorm voor ouderen vanuit
de Zorggroep Archipel, en 2 groepswoningen voor
jongvolwassenen vanuit Severinus. In 1 hiervan
gaan wij met z’n zeven wonen. Dit alles op het
terrein van het oude KI gebouw.
Als alles gaat lopen zoals gepland krijgen we medio
mei 2018 de sleutel en kunnen we het gaan
inrichten naar ieders smaak. U zult ons in de
toekomst dus regelmatig tegenkomen in Oerle, wij
hebben er in ieder geval zin in!!
Tot ziens in Oers en groetjes
van alle bewoners van
vereniging WISH
(WoonInitiatief Samen Happy)
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Lintje voor Oerlenaar
De heer E.E. (Egbert)
Gramsbergen (61): Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau
De heer Gramsbergen is
directeur-eigenaar van RESource Renewable Energy en
Gramsbergen Solar. Vanaf de
jaren 70 zet hij zich in voor de
ontwikkeling van het gebruik
van zonne-energie in
Nederland, het Caribisch
gebied, Indonesië en Afrika. Hij ontwikkelde
trainingen en schreef publicaties. Ook ontwikkelde
hij opleidingen en certificaten om te zorgen voor
kwaliteitswaarborging van zonne-energiesystemen
en installatiebedrijven. Van 1972 tot 1978 was
Egbert Gramsbergen voorzitter van het
jeugdcentrum ‘JC68’, een organisatie die deel
uitmaakte van de protestantse kerk in Veldhoven.
Hij organiseerde filmavonden, muziekoptredens,
disco-avonden en kampeerweekenden.
Vanaf 1982 was hij tien jaar voorzitter van de
Vereniging Stimulering en Ondersteuning van
Kleinschalige Bedrijven (STOK). De vereniging
begeleidde en ondersteunde nieuwe kleinschalige
bedrijven met publiciteit.
Sinds 1988 is de heer Gramsbergen vrijwilliger bij
de vereniging Holland Solar. Deze vereniging zet
zich in voor bundeling van expertise in Nederland op
het gebied van zonnestroom. Hij was
penningmeester, voorzitter van de sectie
zonnewarmte en lid van de kascommissie.
Momenteel is hij actief in de werkgroep strategie.
Vanaf 1992 was Egbert Gramsbergen tien jaar
vrijwilliger bij basisschool De Brembocht. Hij was
voorzitter van de Ouderraad en het Ghana comité.
Hij organiseerde en ondersteunde (buitenschoolse)
activiteiten zoals feestweken bij het 25-jarig bestaan
van de school en fondsenwervingsacties voor
ontwikkelingshulp aan een school in Ghana.

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

Sinds 1994 is hij vrijwilliger bij IJsclub Eindhoven
(IJCE). Hij is jeugdtrainer, lid van de commissie
Schaats Prestatie Insigne en omroeper bij de
schaatsbaan.
In 1999 wordt hij vrijwilliger bij en voorzitter van
(2004-2013) Stichting Oranjemarkt Veldhoven. Hij
werft nieuwe vrijwilligers, zorgt voor de
administratie en ondersteunt de op- en afbouw van
het evenement. Onder zijn leiding werd het
evenement energieneutraal, onder andere door
plaatsing van zonnepanelen. Ook ontwikkelde hij het
nieuwe veiligheidsplan.
Sinds 2011 is hij vrijwilliger bij
en bestuurslid van de
Coöperatieve Vereniging
SunNed. Hij doceert techniek
van zonne-energie en is
klankbord en adviseur voor de
directie. In 2012 was hij
initiatiefnemer en lid van de
contactcommissie Zonnekeur
Installateur, een organisatie die
het kwaliteitskeurmerk voor
installateurs ontwikkelde.
Egbert Gramsbergen ontving in
2011 de Stimuleringsprijs
Millenniumdoelen van de
Gemeente Veldhoven.

23

Gewoon afval?

Pastoor Vekemans Fonds ……..gewoon
afval…..??.......Kan niet waar zijn!!!
Het Pastoor Vekemans Fonds heeft tot aan
vandaag meer dan € 1.500.000,- geïnvesteerd
in de situatie van kwetsbare kinderen in India!
De Stichting Pastoor Vekemans Fonds – Oerle is
opgericht in 1983 door wijlen Pastoor Gerard
Vekemans. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig
priesterjubileum in 1983 werd er door familie,
vrienden, bekenden en parochianen een bedrag van
17.000 gulden geschonken, waarmee hij besloot een
fonds op te richten met als doelstelling:
De financiering van de opvang, opvoeding en
opleiding voor de kansarme kinderen van Moeder
Teresa in India.
Vandaar dat het fonds ook wel het ‘Moeder Teresa
Fonds’ wordt genoemd. Dit Fonds stelt kwetsbare
kinderen in staat om beter voor zichzelf te zorgen.
Daardoor kunnen ze zich beter bevrijden uit hun
vaak uitzichtloze bestaan. In de loop van de tijd
groeide het startkapitaal door middel van giften en
acties waardoor 50 kinderen doorlopend konden
worden gesponsord. In 1990 bezocht de pastoor
‘zijn kinderen’ in India. Hij kwam zeer onder de
indruk en zeer aangeslagen terug van wat hij daar
aan armoede en ellende gezien had. In 1991 besloot
hij, om naast de sponsoring van de 50 kinderen, ook
projecten op te zetten.
Het Vekemans Fonds kreeg van de Gemeente
Veldhoven toestemming om kleding en schoenen in
Veldhoven in te zamelen. Dit gebeurt via de
bekende metalen containers die over heel Veldhoven
verspreid staan opgesteld. Ook in Steensel en

Reusel staan enkele containers. De inzameling
hiervan is een belangrijke en blijvende bron van
inkomsten voor het Vekemans Fonds. Vele
Oerlenaren, Veldhovenaren en Kempenaren dragen
het Vekemans Fonds en zijn doelstelling een trouw
hart toe en doneren elk jaar weer opnieuw hun
overtollige kleding en schoenen. Daardoor is er een
continue en betrouwbare geldstroom ontstaan die in
zijn geheel toekomt aan de kwetsbare kinderen in
India.
De Gemeente
Veldhoven wil het
inzamelen van
kleding door het
Vekemans Fonds
beëindigen. Vanaf
eind 2016 is er
door de
Gemeente een
proces opgestart
om de
vergunning van het Vekemans Fonds in te trekken.
Dit ondanks het feit dat het Vekemans Fonds een
vergunning voor onbepaalde tijd heeft om in
Veldhoven en de regio de oude kleding en schoenen
in te zamelen. Dit initiatief van de Gemeente
bedreigt het voorbestaan van het Vekemans Fonds.
Het bestuur van de Stichting Vekemans Fonds heeft
zich vanaf eind vorig jaar erg ingezet om dit
voorgenomen beleid te stoppen. Tot nu helaas
zonder resultaat. Op dit moment zijn juristen van de
Gemeente en het Vekemans Fonds met elkaar in
discussie over wie juridisch gelijk heeft.
Het wekt bij mij gevoelens los waar ik niet goed
raad mee weet. Aan de ene kant maakt het me
ontzettend boos dat zo’n prachtig Fonds binnenkort
aan zijn einde dreigt te komen. Aan de andere kant
probeer ik het beleid van de Gemeente te begrijpen.
Tot nu toe wint mijn boosheid het van mijn
verstand!
Ik woon aan het plein in Oerle waar, tegenover de
kerk, een beeldengroep is geplaatst met daarin de
figuur van Pastoor Gerard Vekemans. Die groep
staat er niet zo maar, maar is onder andere
geplaatst uit diep respect voor Vekemans. Een
prachtig mens die op zijn manier velen aan zich wist
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te binden. Hij gaf niets om wereldse zaken zoals
kleding of spullen in huis. Hij gaf wat hij bezat aan
de kwetsbaren. Altijd in de weer om anderen tot
hulp te zijn. Soms ook heel dwingend als hij iets
voor elkaar wilde krijgen waar hij zich aan ergerde.
Graag bereid om met anderen een borreltje te
drinken. Soms emotioneel om het gemis van zijn
zus. Kortom een gewone mens met al zijn
kwaliteiten en gebreken.
Maar wij in Oerle droegen hem op handen. We
gingen met velen samen naar zijn kerkdienst. Geen
hoogdravende preken maar compacte en doordachte
uitspraken waar je elke dag iets mee kon en steun
aan had. Deze pastoor wordt tijdens zijn leven een
begrip in Oerle en verre omstreken. Hij weet velen
aan zich te binden om zich actief in te zetten voor
zijn ‘kiendjes’ in India. En nu wordt zijn droom
letterlijk bij het afval gezet, ongelooflijk!! In Oerle
heerst heel veel onvrede over deze situatie. We
voelen ons als Oerlenaren zeker niet meer of beter
dan andere Veldhovenaren maar we snappen het
niet!

Verhuisbericht

Verhuisbericht: Atelier Severinus
Op dinsdag 25 april 2017 is Atelier Severinus
verhuisd naar een nieuwe locatie: de Zilster Molen.
Het nieuwe adres is:
De Zilster Molen
Kapelstraat-Noord 142c
5502 CG Veldhoven
040 258 63 66
atelier@severinus.nl

In Oerle hechten we veel waarde aan het begrip
partnerschap. Dat kent twee belangrijke aspecten,
namelijk respect voor en vertrouwen in elkaar. Het
gemeentelijk voornemen toont geen respect voor
het Pastoor Vekemans Fonds. Het is ooit ontstaan
uit actief burgerschap en betrokkenheid met elkaar.
Het werd iets van ‘ons’ en met inzet van vele trouwe
vrijwilligers uitgebouwd tot wat het nu is. Een breed
gedragen en regionaal werkende Stichting die niets
anders dan goed doet voor kwetsbare kinderen. Als
een gemeentelijk voornemen deze Stichting letterlijk
bij het afval wil zetten dan doet dat ook iets met de
vertrouwensrelatie tussen de Gemeente de
Gemeenteraad en de Oerlenaren. Van sommige
onderwerpen blijf je uit piëteit en respect af, zeker
het Pastoor Vekemans Fonds!
Ik hoop van harte dat het College van B&W van de
Gemeente Veldhoven en de Gemeenteraad tot
bezinning komen en er samen voor zorgen dat de
bedreiging van het Pastoor Vekemans Fonds snel
wordt stopgezet!
Huub Stroeks

Kevin van Wijnsberge,
“De Zilster Molen”

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl -

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft T 040 206 83 25

info@nipperke.nl
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Pinksterfietstocht
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van: Martijn van Balen

Aangeklede kool

Deze salade heb ik voor het eerst bij een goede
vriendin gegeten. Sindsdien staat hij regelmatig bij
ons op tafel. Ik hou normaal helemaal niet van
bleekselderij, maar in dit recept komt het volledig
tot zijn recht!
Ingrediënten (salade)
•
½ Chinese kool in heel smalle reepjes
•
5 bosuitjes in ringetjes
•
1 appel in blokjes
•
100 gram kaas in blokjes
•
¼ zakje rozijnen
•
2 stengels bleekselderij in blokjes
Ingrediënten (dressing)
•
mayonaise (DL)
•
appel-azijn
•
zoetstof (vloeibaar)
•
verse peterselie
•
kervel
•
bieslook
•
zout
•
peper
Bereiding
Laat de rozijnen wellen in lauw water.
Maak de dressing.
Snijd alle benodigde ingrediënten voor
de salade. Meng de kool met de ui, kaas,
appel, bleekselderij en de rozijnen.
Maak de salade af met de dressing en
serveer in een grote schaal.

Dringende oproep

DRINGENDE OPROEP VOOR:

Versterking Bosbender Kids voor
team

Sinds een tijdje krijg ik, Marlène Snelders, bij
het draaien van de activiteiten, hulp van twee
vrijwilligers. Maar ook die hebben wel eens
andere bezigheden waardoor ze niet aanwezig
kunnen zijn. Daarbij komt dat we met
gemiddeld 10 tot 20 kinderen per activiteit
altijd meer hulp kunnen gebruiken!
Dus bij deze zoek ik nog papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s of andere geïnteresseerden om deel uit te
maken van het team en die het leuk zouden vinden
om op vaste basis, 1 of
2 keer per maand, te komen helpen. Met veel plezier
zijn er al heel wat keren geknutseld, gespeeld en
nog veel meer. Zo zijn er onder andere
voederhuisjes gepimpt, sprookjes op muziek
gemaakt, lavalampen in elkaar geknutseld,
paastakken versierd, een bingo georganiseerd,
gereedschapskistjes en kerstboompjes getimmerd,
pompoenen gepimpt, diverse binnen- en
buitenspelletjes gespeeld en getekend met een
professioneel tekenaar.
Denk je dat dit iets voor je is en je wilt meer
informatie? Stuur dan een mailtje met je gegevens
en beschikbaarheid naar: bosbenderkids@gmail.com
of stuur een privébericht via onze Facebook pagina
Bosbenderkids.

Ik wil de pollepel graag doorgeven aan
Egbert Daal omdat ik wel eens wil weten
wat hij naast het verzorgen van de
jaarlijkse motortocht barbecue nog meer
in huis heeft op culinair gebied.
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19 mei - Bosbender Kids!

Vooraankondiging

Aanstaande vrijdag 19 mei is het weer
tijd voor Bosbender Kids!
We gaan dan een leuk cadeau voor Moederdag
maken. Ik verklap nog niet te veel, maar het heeft
te maken met hout en papier. Trek dus je oude
kleren aan en kom gezellig knutselen!
Even iets anders
Wist u dat Bosbender Kids ook een pagina heeft op
Facebook?! Hierop kunt u foto’s vinden van de
activiteiten die we al hebben gedaan. Naast de foto’s
komen er zo nu en dan ook filmpjes op te staan. En
sinds dat ik een nieuwe telefoon heb, het knopje
‘live-video’ heb gevonden… en weet hoe het werkt,
kunt u zo af en toe eens meekijken hoe uw kind aan
het knutselen is.
Maar natuurlijk is de pagina niet alleen bedoeld als
fotoalbum. Op deze pagina kunt u tevens elke twee
weken de flyer vinden waarin een beschrijving staat
wat voor activiteit we doen/aanbieden en op welke
datum. En zeker niet onbelangrijk, de link naar het
aanmeldformulier. Als u uw kind aanmeldt en uw
emailadres achterlaat krijgt u, meestal een aantal
dagen voordat het op Facebook komt, de flyer met
link doorgemaild. Het aanmeldformulier is voor mij
nog het belangrijkste onderdeel op de site. Met
name als ik een activiteit heb waarbij ik extra
materiaal in huis moet halen. Denk aan hout en
spijkers voor het timmeren van een gereedschapskistje of kerstboompje. Of vulmateriaal als we
poppen maken. Veel van dat soort dingen heeft een
bepaalde voorbereiding nodig zoals het zagen van
de benodigde onderdelen of het gedeeltelijk in
elkaar zetten. Als ik dan maar 10 aanmeldingen op
papier binnen krijg, en er komen 15 of 20 kids naar
de activiteit, vind ik dat heel vervelend voor
kinderen die zich niet hebben aangemeld. Het kan
dan gebeuren dat die niet hetgeen kunnen maken
wat er gepland stond. Dit geldt overigens ook voor
het lekkers wat ze altijd bij de ranja krijgen.
En dan even dit: u kunt uw kind per activiteit
opgeven en dat kost u maar € 2,00 per kind / per
keer en betalen ze ter plekke.
Als ze klaar zijn met knutselen en bij mooi weer
kunnen ze nog lekker buiten spelen bij ons
thuishonk Blokhut D’n Bosbender. U hoeft ook niet
bang te zijn dat u kind zelf op pad gaat want het
terrein is volledig omheind.
Kortom, heel veel lol en plezier kun je vinden bij
Bosbender Kids in Oerle!
Tot dan!!
Kijk voor de overige data in de agenda achterin de
Koers. (Data zijn onder voorbehoud.)
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Op 30 juni komt (onder voorbehoud)
‘Kareltje de Kok’ op bezoek!
Kareltje is een vrolijke stuntelige kok en is gek op
slagroomtaarten. Het is een hele leuke 'kok' die we
kennen van zijn familievoorstellingen die hij samen
met 'Jasmijn' in pretpark Hellendoorn geeft.

Op de foto met Kareltje en Jasmijn tijdens ons
bezoek aan Hellendoorn in 2015
Wat hij precies gaat doen blijft voor mij en jullie nog
even een verrassing, maar ik kan je verzekeren dat
het een paar uur lang, dol-dwaze, supergekke, leuke
Bosbender Kids middag gaat worden!
Wil papa of mama deze activiteit sponseren?
Laat ze dan wat centjes in het sponsorpotje doen
dat op de balie staat bij de komende activiteiten.

Paas Pret Bosbender Kids

Op 7 april hadden we de activiteit
“Paas Pret” bij Bosbender Kids
De kinderen zijn druk in de weer geweest met
takken van een krulhazelaar. Niet om een hangende
paastak te maken, maar om een paasstukje te
maken. Het was wel even zoeken hoe dat het beste
ging! Ondanks dat maakten de kids de mooiste
creaties en werd het een kleurrijk geheel op tafel.

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

Naast het maken van een paasstukje hebben ze ook
nog vogelnestjes gemaakt. Met een lege
plakbandrol, geel vaatdoekje en vulmateriaal
hadden we zo een boom vol nestjes!
Kortom, de
kinderen en wij
als leiding
hebben een
gezellige en
creatieve
middag gehad.
Boven: druk in de weer met paastakken
Onder: deel van het eindresultaat

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079 fractie@cda-veldhoven.nl

‘Alle kuikens
in een rolletje’
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Helaas kunnen niet alle kinderen meedoen; het is de
bedoeling dat alleen kinderen uit Oerle die tussen 2
en 8 jaar zijn, mee zoeken. Bij het paaseieren
zoeken kwamen deze keer rond de 30 kinderen naar
het bos. Maar als het heel slecht weer is, verstoppen
ze de paaseieren in d’Ouw school.
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.

Paaseieren zoeken
Op Eerste Paasdag
zondag 16 april 2017
gingen Oerse kinderen
paaseieren zoeken in het
paasbos. Dat was vanaf
1 uur totdat alle eieren
gevonden waren.
Stichting Jeugdbelangen
Oerle verstopte 168 kalkeieren, 1 gouden en
3 gekleurde eieren. Als kinderen een kalkei hebben
gevonden, mogen ze die inleveren voor een
chocolade ei. Maar niet alle eieren worden
gevonden; ze zijn er een keer 80 kalkeieren kwijt
geraakt!

Dit jaar werd het
gouden ei
gevonden door
Benthe van
Diessen. Zij kreeg
een grote
chocolade
paashaas. De
kinderen die de
gekleurde eieren
hadden gevonden,
kregen een
cadeautje. Het was
heel gezellig en we
hadden ook geluk
met het weer.
Groetjes,
Mandy

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)
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Koningsmarkt

Turnen bij G.V. Voorwaarts
Wat is Voorwaarts?
Voorwaarts is een
turnvereniging in Veldhoven.
Hoeveel leden heeft
Voorwaarts? Ongeveer 750;
heeeel veeel dus!
Waar is de turnhal van
Voorwaarts? Bij de
Kempencampus.

Ik ga het over de
koningsmarkt 2017
hebben.
Het was op 27 april. We gingen met heel veel familie
en vrienden bij elkaar op de grond zitten dus
moesten we al vroeg plaats vrijmaken.
We hadden onze spullen nog niet allemaal uitgepakt
toen kwamen er al mensen over de markt heen
lopen om al een beetje te gaan kijken wat er
allemaal te koop was.
Het was al snel gezellig, het zonnetje scheen, de
mensen waren vrolijk, het was ook wel leuk om met
mensen te praten waar je anders nooit mee zou
praten.
We hadden veel spullen verkocht en waren daarom
wel blij.
Er waren ook veel mensen van de Severinus en die
vonden het ook leuk.
Je hoorde ook veel mensen klagen dat het volgend
jaar niet meer op de Berkt gehouden wordt en ze
verwachten dat het volgend jaar daarom niet meer
zo gezellig gaat worden.
’s Middags ging het opeens hard regenen dat was
wel jammer maar gelukkig kon iedereen hun spullen
goed droog maken om nog te verkopen. Daarna
werd het wel weer even lekker weer en kon iedereen
verder.
Er kwamen toch nog heel veel mensen over de
markt heen gelopen. Daarna ging het weer heel
hard regenen en gingen er al heel veel mensen naar
huis, want niemand had er nog zin in, het was wel
stom want iedereen wilde van hun rommel af en dat
lukte niet meer omdat het dus zo hard geregend
had.
Dyem Feijen

Ik zit onder recreatief turnen; dat
betekent dat je geen
turnwedstrijden hebt maar wel heel
veel anderen dingen oefent. Eerst
moeten wij opwarmen daarna
moeten wij turnen…. heeeeel
vermoeiend.
Met opwarmen is het altijd anders: in een andere
volgorde of we doen eens een keer een spelletje.
De dingen die wij moeten doen bij turnen is brug,
balk, trampoline en de vloeroefeningen.
Nou de balk is, ja gewoon een balk en daar moeten
wij een koprol, zweefstanden op doen en een trucje
dat je zelf wilt.
De brug zijn 2 houten palen naast elkaar en daar
moeten we over springen en borstwaartsom.
Trampoline dat weet je wel, dat is een trampoline.
Bij de vloeroefeningen moeten wij heel veel dingen
doen, eigenlijk te veel om op te noemen!
Welke oefeningen vind ik het leukste om te
doen?
De balk vind ik heel erg leuk.
Welke oefening is het moeilijkste? Bij de vloer,
handstand doorrollen dat is lastig!!
Waarom ben ik bij turnen gegaan? Omdat Janne en
ik samen onder een sport wilden en Janne en ik
vonden dat allebei leuk. Er zijn
daar ook leuke kinderen
bijvoorbeeld Brit, Janne, Liza en
Lotte.
Dit was mijn stukje.
Doei, Lola

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998
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Hersenimplantaten
Hersenimplantaten
voor patiënten met
de ziekte van
Parkinson
Mijn stukje gaat deze
keer over
hersenimplantaten.
Hersenimplantaten zijn
kleine elektrische
apparaatjes die lijken op een pacemaker.
Maar een pacemaker zit bij het hart en een hersenimplantaat zit in het hoofd. Een hersenimplantaat is
voor mensen die de ziekte van Parkinson hebben.
Dit is een hersenziekte waarbij cellen in de hersenen
beschadigd zijn en afsterven. Dit zie je doordat de
patiënt sterk trilt, moeilijk kan
praten en stijve armen en benen
heeft. Het hersenimplantaat zorgt
ervoor dat mensen met deze ziekte
een meer normaal leven hebben.
Het maakt ze niet beter, maar hun
leven wel makkelijker.
Ik schrijf hierover omdat mijn vader software maakt
voor hersenimplantaten. Software is een
computerprogramma en met deze software kan je
hersenimplantaten in het hoofd bekijken (na een
ziekenhuis scan) en ook instellen. Hij praat veel met
dokters over hoe ze het computer programma willen
en welke functies (aan-uit/ zacht-hard) het moet
hebben.
Hoe werkt zo’n hersenimplantaat?
Een hersenimplantaat is een batterij die vast zit aan
een snoertje en aan dat snoertje zitten vier soort
van stopcontacten. Deze stopcontacten geven
stroompjes aan een bepaald gebied van de
hersenen. Hierdoor gaan bijvoorbeeld mensen die
trillen (Parkinson) minder trillen. Het kan ook
gebeuren dat zo’n hersenimplantaat eerst op de
verkeerde plek in de hersenen zit, wat niet de
bedoeling is. Op de stopcontactjes moet niet te veel
stroom gezet worden want dan gaat de
hersenimplantaat andere gedeeltes van je hersenen
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uitschakelen (dan kan je bijvoorbeeld niet meer zien
of niet meer horen).
Om dit te voorkomen maakt mijn papa software
waarmee in 3D precies te zien is in welk stukje de
chirurg het hersenimplantaat heeft gezet en of hij
het hersenimplantaat nog een stukje verder moet
duwen. De levensduur van de batterij is ongeveer
5 jaar; hierna moet er opnieuw geopereerd worden
om de batterij te vervangen.
De operatie
De operatie duurt een paar uur. Tijdens de operatie
is de patiënt wakker. De reden hiervoor is om te
kunnen zien wanneer het mis gaat. Ze kunnen
tijdens de operatie testjes doen. De operatie zelf
doet geen pijn want in de hersenen heb je geen
gevoelens. Zo’n hersenimplantaat wordt bij iedereen
anders geprogrammeerd omdat de hersenen bij
iedereen net anders in elkaar zitten.
De neurochirurg boort twee gaatjes in je hoofd en
voor dit boren krijg je wel een verdoving. Eén gaatje
maken ze aan de kant van de linker hersenhelft en
één gaatje aan de kant van de rechter hersenhelft.
Het implantaat aan de linkerkant zorgt er voor dat je
rechts niet meer trilt en het rechter implantaat zorgt
er voor dat je links niet meer trilt. In het hoofd is
alles namelijk andersom verbonden.
Dit was mijn stukje,
groetjes Elke

Rommelen op de braderie

Swingende vuilnismannen
Na de braderie hebben Timo & co, alias de
swingende vuilnismannen geholpen met het
opruimen van de rommel nadat de Oerse Braderie
afgelopen was.
Hieronder een paar foto’s.

Rommelen op de Oerse Braderie
Wij zijn Dyem en Mathijs en schrijven over de
rommelmarkt op de Oerse Braderie.
De rommelmarkt werd gehouden in d’Ouw School.
Alles wat op de rommelmarkt stond was ingezameld
door de mensen uit Oerle.
Het was best druk toen wij er waren, er waren
vooral veel oudere mensen. Het gaat er vooral over
wat mensen willen kopen. De bezoekers vonden het
allemaal wel leuk en mooi. Sommige mensen lieten
zich ook gewoon verrassen en keken wat rond.
Veel mensen kochten wat servies - zo kocht een
mevrouw een paar glazen en iemand anders wat
pasta borden. Er was ook veel kinderspeelgoed,
knuffels en er was dus heel veel servies.
Gelukkig is er veel verkocht waardoor bezoekers blij
weggingen en het Tiener Comité Oerle goede zaken
deed!
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Trouwambtenaar, wat is dat??

Het leek ons leuk om iemand met een
bijzonder beroep te interviewen. Dat is Anita
Ubels geworden, werkzaam bij Gemeente
Veldhoven als trouwambtenaar, of zoals het
officieel heet: ‘de Buitengewoon Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand’ (BABS).
Wij, fotograaf Tim en ik werden door Anita Ubels
ontvangen in het Gemeentehuis waar we mochten
plaatsnemen in de trouwzaal voor het interview.

Interview met Anita Ubels,
trouwambtenaar van de Gemeente
Veldhoven d.d. 12 april 2017

Om trouwambtenaar of BABS te worden heb je geen
speciale opleiding nodig; die zijn er eigenlijk ook
niet. Je moet goed kunnen luisteren, een leuk
verhaal kunnen schrijven en dit op een goede
manier kunnen vertellen tijdens de ceremonie.
Natuurlijk niet bang zijn om voor een grote groep
mensen te staan en ook een beetje kunnen
improviseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat als
iemand tijdens de ceremonie iets plotseling roept, je
daar een leuke reactie op kunt geven.
Bent u al lang trouwambtenaar?
Ik ben vanaf 2004 trouwambtenaar; mijn eerste
huwelijksvoltrekking was op 18 juni 2004. Dat
vergeet ik nooit meer (dat was namelijk mijn
buurjongen met zijn vriendin).
Hoeveel huwelijken heeft u al voltrokken?
Dat weet ik niet precies, maar ik denk dat er het
zeker meer zijn dan 200; allemaal heel verschillend.
Het is ook heel leuk om die bruidsparen jaren later
nog eens tegen te komen. Gezichten vergeet ik niet
snel...maar de namen...dat is wat lastiger.

Hoe kun je trouwambtenaar worden en heb je
daar een speciale opleiding voor nodig?
Een trouwambtenaar wordt beëdigd door de rechter
in een rechtbank en daarnaast benoemd door het
college van burgemeester en wethouders in een
gemeente om voor de wet huwelijken en
geregistreerd partnerschappen te voltrekken.

Waarom bent u trouwambtenaar geworden?
Ik vond het altijd hartstikke leuk als ik op het
gemeentehuis bruidsparen zag. Naast mijn rol als
trouwambtenaar heb ik nog een baan in het
gemeentehuis en zie je dus regelmatig (vaak op
vrijdag) bruidsparen trouwen. Ik vertelde aan mijn
familie en kennissen dat mij de functie als
trouwambtenaar ook heel erg leuk leek. Toen mijn
buurjongen vervolgens vroeg of ik het huwelijk van
hem en zijn vriendin wilde voltrekken, heb ik geen
moment getwijfeld en heb ik direct JA
gezegd....zonder dat ik eigenlijk wist hoe dat precies
moest! Ik ben toen gaan meekijken bij andere
“BABSEN” en zo is het gekomen dat ik mijn eerste
huwelijk heb voltrokken....en ja, toen had ik de
smaak te pakken en volgden er meer.
Als mensen willen gaan trouwen, wat komt
daar dan allemaal bij kijken?
Eerst moeten ze naar de gemeente en hebben ze
een gesprek met een collega van de burgerlijke
stand. Ze gaan dan in ondertrouw; zo noemen ze
dat. Hier geeft het paar door op welke datum ze
willen trouwen, hoe laat, op welke locatie en wie de
getuigen zijn bij hun huwelijk. Ze kunnen kiezen
voor een trouwboekje, dat is niet verplicht. Als het
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bruidspaar in ondertrouw is gegaan, krijgt één van
de BABSEN bericht dat hij of zij het huwelijk mag
gaan voltrekken. Deze maakt dan een afspraak met
het bruidspaar voor een ontspannen
(kennismakings)gesprek. Samen bespreken ze wat
er tijdens de ceremonie moet worden gezegd. Wat
wil het bruidspaar graag? Ik vraag alijd goed door:
vinden zij het bijvoorbeeld leuk als ik iets vertel over
de manier waarop zij elkaar hebben leren kennen?
De BABS maakt tenslotte zelf een leuk verhaal.
Waar kunnen mensen in de gemeente
Veldhoven allemaal trouwen?
In Veldhoven vinden de meeste huwelijken plaats in
het gemeentehuis en bij museum het Oude Slot.
Maar je mag overal trouwen, zelfs in je eigen
achtertuin, als de gemeente het maar goedkeurt.
Wat vindt u de
meest
bijzondere
trouwlocatie en
waarom?
In Veldhoven zijn
alle trouwlocaties
wel mooi, voor elk
wat wils, maar het
Oude Slot is wel
heel romantisch
met een groot grasveld, eendjes en veel groen.
Wat vond u het meest bijzonder huwelijk waar
u voor bent gevraagd?
Wat ik altijd heel bijzonder vind, is als het familie of
vrienden zijn die mij vragen om hun huwelijk te
voltrekken. Mensen die dichtbij je staan. Dan kun je
zo’n ceremonie extra persoonlijk maken en je kent
natuurlijk ook veel van de gasten goed. Zo heb ik
mijn neef, mijn buurjongen, mijn collega, mijn
buurvrouw en een vriendin getrouwd. Stuk voor stuk
heel leuk om te doen!

Is er ook een keer iets misgegaan tijdens de
ceremonie? Een soort grappige blooper zoals je
die op de funniest homevideos ooit ziet?
Nee, geen sappige bloopers. Meestal verloopt alles
wel volgens planning. Wat wel altijd mijn grootste
angst is, is dat ik ineens de namen niet meer weet
van de bruid en de bruidegom....maar dat is alleen
nog maar in mijn dromen gebeurd!
Fotograaf Tim sluit onze meeting met de
trouwambtenaar af met een aantal foto’s en de
mooie grote houten deur van de trouwzaal wordt
weer netjes afgesloten voor het volgende
bruidspaar.
NB Heel toevallig blijkt later ook nog dat Anita Ubels
een aantal jaren geleden het huwelijk van de ouders
van Tim heeft voltrokken. Tim heeft voorlopig geen
trouwplannen...
Groetjes van Senna en Tim.

Hebt u weleens meegemaakt dat een bruid of
bruidegom ooit twijfelde om het ja-woord te
geven?
Nee, er heeft nooit iemand getwijfeld bij het jawoord (dat gebeurt waarschijnlijk alleen maar in
films). Meestal is het bruidspaar al zolang bezig met
de voorbereidingen en hebben ze er echt naar toe
geleefd om te gaan trouwen.
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2017
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
2
18
19
19
20
25 t/m 28
26
27
28
29
31
Juni
2
2
3
4
4
5
5
5
7
9
10
11
11
14
15
16
16
16 + 17
17
21
23
23
24
24

25
26
28
30
30
36

Ophalen groene kliko + PMD-zak
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
TCO: Verrassingsactiviteit
Basisschool St. Jan Baptist:
Hemelvaartvakantie
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
KVB: Wandeling Vlasroot/Dommeldal
VKS: Afsluitingsavond

Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Gilde: Carnaval Trekkersbal op
gildeterrein vanaf 18.30u.
Gilde: Trekkertrekwedstrijd v.a. 10.00u
SJO: Pinksterfietstocht
Harmonie: Pinksterconcert
Gilde: 17.00u: Aanbesteding
Koningsvogel + Gildekamer op ‘t Gement
2e Pinksterdag: Basisschool vrije dag
VKS: Fietsen
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Start jubileumviering ‘St. Ambrosius’
Veldhoven
Opening “De Bijenberkt”
OMTT: Oerse Motortoertocht
fietstocht KVB:VKS
KBO: Samen uit eten:
17.30u: Oude Garage
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
Boergondisch Oers Goes Wild Wild West!
25 ste en laatste Roefeldag
VKS: Fietsen
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Gilde: 19.00u: Leukenvogelschieten op
Wintelresedijk
Ophalen oud papier
Gilde: 9.00u: H. Mis met zegening
Sint Janstrossen
10.00u: D’n trek naar Zandoers,
rozenhoedje bidden
12.00u: Koningschieten op Gildeterrein
22.30u: Ondervendelen nieuwe
Gildebroeders op kerkplein
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
KVB: Teaparty
VKS: Fietsen
Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
Ophalen groene kliko + PMD-zak

Juli
4
4
7
7
8+9
9
14
14
15 juli t/m
27 aug.
18
21
22
28
Augustus
17
18+19+20
19 t/m 25
26

SWOVE: Dementiecafé de Berkt
VKS: Fietsen + eten bij Pius X
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: Tieners-4-Tieners
Landelijke open imkerijdag
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Basisschool St. Jan Baptist:
Calamiteitendag
Basisschool St. Jan Baptist:
Zomervakantie
KBO: Samen uit eten: 17.30u: De Wok
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Ophalen groene kliko + PMD-zak
KBO: Samen uit eten:
17.30u: Crème de la crème
TCO: Bivak
Vakantieprogramma Oerle
Gilde: Kruisboogwedstrijd Veldhovens
Gemeenteschild te Oerle

September
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)
9
Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 10.00u
11
KVB: KVB: Ledenavond
12
KBO: Samen uit eten: 17.30u: De Kers
16 t/m 19
Kermis in Oerle
22
Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
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
9

25

Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
KVB: Henk Griffoen vertelt over
wandelingen naar Santiago di
Compostella
VKS: Moederdagviering
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Route 66
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
VKS: Kaarten en rummikuppen

November
3
15
16
17

Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
VKS:KVB-avond
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn
Bosbender Kids (14.00u—16.00u)

11
12
22

De volgende kopijdatum is

29 mei 2017

Foto impressie Koningsspelen Basisschool St. Jan Baptist

