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50 jaar Koers van Oers

(K)oers met name(n)
Dankbetuiging

Oprichters aan het woord
1967, 50 jaar geleden werd rond de keukentafel van
Ton en Dat Binnendijk besloten een echt Oers blad
uit te geven met de naam Koers van Oers.
Ondanks dat Oerle in de jaren twintig geannexeerd
werd bleef het blauwe bordje Oerle lang staan. In
1964 ongeveer werd het Blauwe bord Oerle,
gemeente Veldhoven vervangen door Veldhoven en
kwamen er kleine bordjes in het geel deze zijn nu
ook weggehaald.
De naam Veldhoven klinkt mooier, maar in de
volksmond blijft het nog steeds Oers.
Ik vind het fijn, ondanks dat ik geen Oerlenaar van
geboorte ben, dat jullie als volgende generatie het
blad blijven uitgeven en aanpassen aan deze tijd en
zo de naam Koers van Oers in ere houden.
10 jaar geleden hebben wij, Tonnie en ik als twee
nog levende oprichters ook reeds een woordje
geschreven over het begin van de Koers en nu
worden wij gevraagd weer een woordje te schrijven
in het blad dat nu al 50 jaar bestaat. Dit doen wij
graag.
Redactie, ik wens jullie nog heel veel succes en
doorzettingsvermogen toe en dat het blad nog vele
jaren kan blijven bestaan en jullie, als redactie,
bedankt voor al de moeite in voorgaande jaren.
Door het uitgeven van de Koers van Oers blijkt dat
er nog steeds een Oerse gemeenschap is die opkomt
voor Oers….geweldig en houden zo.
Hein Thijssen,
oud-redactielid. 80 jaar
===============================
Van Harte Gefeliciteerd redactie en medewerkers
met de vijftigste verjaardag van
"onze Koers van Oers" het blad dat alle Oerlenaren
verbindt !
Ik ben het volmondig eens met de lovende woorden
van Hein.
Een blad om trots op te zijn !
Ook ik ben geen Oerse van geboorte, maar als ze
mij er naar vragen antwoord ik, sinds lang, steevast
met "ja, sinds 1962 !" en daar
sta ik ook nu na 55 jaar nog
achter.
Tonnie van den Bosch,
oud redactielid, 84 jaar
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Zaterdag 8 juli hebben we afscheid genomen van
mijn vrouw, ons moeder en oma, Anneke JacobsMeulenbroeks. Wij willen u graag hartelijk danken
voor alle blijken van medeleven, uw aanwezigheid
tijdens de uitvaart en de vele kaarten die we
mochten ontvangen.
Ook bedanken wij pater Malaka, het ’t Selster
Dameskoor, de buurt en vele anderen die hebben
meegewerkt aan een mooi afscheid.
Dank je wel allemaal,
Adriaan Jacobs, kinderen en kleinkinderen.

Redden Jilz
Ik zou graag twee Oerse mannen willen bedanken
via de Koers van Oers.
Mark Bergmans en René Bijnen (buurmannen van
de Fossa) hebben woensdag avond 19 juli onze poes
Jilz uit een boom gehaald. Onze kitten (pas 10
weken oud) zat al drie kwartier boven in de boom en
zij durfde niet meer
naar beneden. Dankzij
deze twee heldhaftige
mannen is Jilz levend
beneden gekomen.

Lotte van de Ven

In memoriam
“Hij was altijd voor Oers op pad”
Op 24 augustus is Martien van Bree (80)
overleden. Hij verloor het gevecht tegen een
ernstige ziekte. Zijn belangeloze inzet voor de
Oerlese gemeenschap was enorm.
Door Ad Adriaans
“Hij was altijd voor Oers
op pad. De zin ‘dat kan
niet’ kwam niet in zijn
woordenschat voor”, zegt
zijn vrouw Lies als ze
maandagmorgen 4
september aan de koffie
zit in de kantine van
bloemenvereniging Groen
en Keurig. Vijftig jaar was
Martien lid van de
vereniging. Het was de
bedoeling hem tijdens de
jaarlijkse tentoonstelling
op 2 en 3 september te
huldigen. Eerder besloot
de club al een wisselbeker
met de naam Martien van Bree Wisseltrofee in het
leven te roepen vanwege zijn grote verdiensten voor
de club. “Hij heeft zelf dit jaar nog vier rijen knollen
gezet en de bloemen tot juli zelf kunnen verzorgen”,
zegt voorzitter Harrie van Beers. Op zaterdagmiddag
2 september zijn de bloemen voorafgaand aan de
tentoonstelling door een onafhankelijke jury
gekeurd. De keuring was op nummer en niet op
naam. De bloemen van Martien behaalden de
hoogste score waardoor de Martien van Bree
Wisseltrofee postuum door de naamgever werd
gewonnen. De trofee heeft nu een jaar lang een
mooi plaatsje bij Lies in huis.
Pompoenenplezier
Als lid van Groen en
Keurig deed Martien
er alles aan om de
club en Oerle op de
kaart te zetten. Zo
bedacht hij in 1989
de voortuinwedstrijd
die sindsdien een
aantal jaren werd
gehouden. Bij het
25-jarig bestaan van
de club nam hij het
initiatief om voor alle
zeshonderd
huishoudens in Oerle
een droogstukje te
maken. Samen met
de andere leden werd
dit huis-aan-huis
bezorgd. Het meest
maakte hij naam als

mede-initiatiefnemer van Pompoenenplezier met
Halloween in 2005. Jarenlang maakten Oerlenaren
een creatie met de pompoen in de hoofdrol waar
andere Oerlenaren, en bezoekers van ver
daarbuiten, van kwamen genieten. Het leidde in de
topjaren tot files in Oerle. Door dit enorme succes
behaalde Oerle in 2007 het predicaat Kern met Pit.
Met een glimlach van oor tot oor nam hij, samen
met Harrie van Beers, op 30 maart 2007 de
oorkonde in ontvangst op het Provinciehuis in Den
Bosch. Naast de oorkonde leverde het de club een
bedrag op van 1.250,00 euro.
Steun en toeverlaat
Naast Groen en Keurig was hij in het verleden lid
van het St. Nicolaascomité, Stichting
Jeugdbelangen, J.O.C., Carnavalsvereniging De
Vilders en het Jeugdvakantiewerk. Zeker 25 jaar
riep hij met duidelijke stem de nummers af tijdens
de wekelijkse kienavond van de harmonie. Voor de
Koers van Oers was hij een van de trouwe bezorgers
van het maandblad. De kerk nam een heel
belangrijke plaats in zijn leven in. Zo zorgde hij voor
de bloemstukken waarmee de kerk versierd werd.
Daarnaast maakte hij zich verdienstelijk als
hoofdman van de schoffelploeg. Twintig jaar lang
konden overlijdens bij hem gemeld worden. Toen
pater Malaka enkele jaren geleden naar Veldhoven
kwam en naast de kerk in Oerle ging wonen, werd
Martien zijn steun en toeverlaat. Ze gingen overal
samen heen. Voor al zijn verdiensten werd Martien
in 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Tijdens zijn werkzame leven was hij zo’n
dertig jaar stalmeester van de stieren bij de KI. “Ik
heb veel met hem vergaderd. Maar hoe laat het ook
werd, altijd maakte hij nog een rondje door de
stierenstallen om te kijken of er alles goed was. Het
waren de stieren van de KI, maar hij beschouwde ze
als zijn vee”, zegt Harrie van Beers.
Pater Malaka is inmiddels teruggeroepen naar India.
De laatste dienst waarin hij hier voorging, was de
uitvaartdienst van zijn goede vriend Martien. Het
was een afscheid waarmee de pater het zichtbaar
moeilijk had. De familie verliest met Martien een
echtgenoot, vader en grootvader. Groen en Keurig is
een gouden lid kwijt. Oerle heeft afscheid genomen
van een zeer betrokken en gouden vrijwilliger.

Martien in 2005 bij de start
van pompoenenplezier
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De parochie

Zondag 22 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
10.00 uur: Eucharistieviering met pater Jozef
(Con Brio)
Zaterdag 28 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 23 september:
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Jozef
Zondag 24 september:
8.30 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
10.00 uur: Eucharistieviering met pater Jozef
(Con Brio)
14.30 uur: Oecumenische viering met Pastoor Frank
en Dominee W. Dekker
Zaterdag 30 september:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
Zondag 1 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering met pater Jozef
10.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
(Con Brio)
Zaterdag 7 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Jozef
Zondag 8 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
10.00 uur: Eucharistieviering met pater Jozef
(Convocamus)
Zaterdag 14 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
(Broekwegkoor)
Zondag 15 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering met pater Jozef
10.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
(Convocamus)
Zaterdag 21 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering met pater Jozef

Zondag 29 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering met pater Jozef
10.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
(Maria Middelares)
Dinsdag 1 november: Allerheiligen
(uitsluitend in Christus Koningkerk)
19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Frank As
en pater Jozef
Woensdag 2 november: Allerzielen
(uitsluitend in Christus Koningkerk)
19.00 uur: Herdenking van Overleden parochianen
van het afgelopen jaar met
pastoor Frank As en pater Jozef
Afscheid Pater Malaka
Op zondag 27 augustus werd in de Christus
Koningkerk een grootse afscheidsviering gehouden
met Pater Malaka. Voor deze gelegenheid was er
één groot koor samengesteld uit leden van alle
kerkkoren. Het gilde St. Jan Baptist en een delegatie
van de andere Veldhovense gildes begeleidden pater
Malaka, interim pastoor R. Wilmink en pastor J. van
Doorn naar de kerk. De kerk was goed gevuld met

Parochieberichten:
Overleden:
† Anneke Jacobs – Meulenbroeks, 85 jaar
† Jan van de Ven, 90 jaar
† Martien van Bree, 80 jaar
Pastoraal team:
Pastoor Frank As
Pater Jozef Aruldoss, 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:
Naam van de intentie + datum + tijdstip en ook de
afzender met telefoonnummer
1) in een gesloten envelop in de brievenbus van
de pastorie van Christus Koning, Kapelstraat
Zuid 18, 5503 CW. € 10,- per intentie.
2) telefonisch op werkdagen van 9.30 – 12.00 uur
op parochiecentrum: 040 – 253 22 31
3) na de viering in de sacristie van de Christus
Koningkerk
Website: http://www.christuskoning.nl
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zeer veel parochianen die voor ’t laatst met hem de
eucharistie wilden vieren. Hij had het duidelijk
moeilijk met dit afscheid en bedankte de
parochianen voor hun vriendschap en steun.

Pastoor Wilmink sprak een dankwoord, prees de
pater voor zijn warme belangstelling in de
medemens, die hij bij lief en leed graag bijstond.
Zijn taalbarrière was voor menig bezoeker geen
enkel probleem meer. 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” vond zijn
overste het na 11 jaar toch tijd dat hij weer
terugkeerde naar zijn thuisbasis in India om daar
weer aan het werk te gaan.
Namens de parochie ontving hij het beeldje van
“Onze Lieve Zoete Moeder van de St. Jan uit ’sHertogenbosch”, dat nog wel een plaatsje in zijn
koffer kon krijgen. Ook pastor Jos van Doorn
bedankte zijn collega voor de samenwerking, hij
kende pater Malaka al vanuit een eerdere parochie
en de afspraken liepen samen goed. Namens de
parochianen mocht ik hem bedanken voor zijn
warmte, zijn interesse in ons allen, zijn eeuwige
goede humeur en gevoel voor humor.
In alle hectiek van de afgelopen jaren was hij een
constante en optimistische voorganger, die niet
graag vergaderde, maar er liever was als steun en
toeverlaat voor zijn parochianen. Hij koos voor het
nabij-zijn van zieken, ouderen en stervenden en had
steeds een luisterend oor. Ook communicanten en
dopelingen kende hij enkele jaren later nog bij
naam.

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

www.dietistveldhoven.nl

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

Hij was graag in gezelschap en altijd in voor een
grapje en verstond zelf de grollen van anderen maar
al te goed; zijn uitbundige lachen zal ons bijblijven.
De Oerse pastorie leek de laatste jaren wel een
duiventil: veel Indiase collegae vlogen in en uit en
altijd was er voor iedereen een gastvrij onthaal. Op
zijn verjaardag waren velen te gast in de
pastorietuin en ook wij werden getrakteerd op vlaai
en Indiase zoetigheden. Het cultuurverschil heeft hij
met verve overbrugd en wij hopen dat zijn vrolijke
warmte nog lang in onze parochie blijft nagloeien.
Na de vendelgroet kon men in De Ligt persoonlijk
afscheid van hem nemen, waarvoor velen taart of
cake gebakken hadden en het bestuur weer een
donatie voor zijn sponsorproject tegenover stelde.
Via een parochiebankrekeningnummer en de “steup”
in de kerk of de Ligt kon men een bijdrage kwijt
voor zijn Harrivillu stichting. Dit is bestemd voor
scholing en onderdak voor thuisloze kinderen, arme
in de steek gelaten ouderen en andere calamiteiten.
€ 8700,- werd uiteindelijk voor dit doel gedoneerd.
Een immens bedrag. Aan allen veel dank voor uw
gulle geste!
Op 2 september heeft de pater zijn voorspoedige
aankomst in India telefonisch gemeld.
Afscheid van kerkvrijwilligers
De afgelopen maanden werd in korte tijd afscheid
genomen van drie jarenlang actieve kerkvrijwilligers.
Ad de Kort was velen jaren lid van Groen & Keurig
en uitvaartacoliet. Hij heeft menig bloemstuk voor
de kerk gemaakt voor de weekenden en op
hoogtijdagen. Als uitvaartacoliet was Ad ook een
vertrouwd gezicht en op zijn bekende zwarte
klompen begeleidde hij menigeen naar zijn/haar
laatste rustplaats. Hij was geïnteresseerd in zijn
dorpsgenoten en wist in de sacristie de laatste
nieuwtjes wel te melden.
Jan van de Ven, medeoprichter van Groen & Keurig
en oud-parochievergaderinglid, heeft werkelijk
iedereen verrast met zijn plotselinge overlijden. Ook
hij heeft, als siergroeplid, de kerk vaak in de
bloemetjes gezet. Het was mooi dat men op een
prachtige zomeravond nog afscheid van hem kon
nemen in zijn geliefde dahliatuin. De bloemen leken
extra hun best te doen voor hem en de tuin lag er
prachtig bij.
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29 Augustus: St. Jan Onthoofding > wisseling
van de wacht(en)
Het gilde St. Jan Baptist had zich dit keer in vol
ornaat gestoken om op het Hoogfeest van St. Jan de
Doper voor ’t laatst pater Malaka na de H. Mis de
vendelgroet te brengen. Na deze hulde ontving hij
een mooi fotoalbum van de feestelijkheden die hij
met hen gevierd had. Hij was zichtbaar in zijn
nopjes met dit geschenk. Zijn opvolger, pater Jozef
Aruldoss, was bereid om samen deze viering te doen
en al wat Oerse sfeer te komen proeven. Het was
een hartelijk onthaal en velen grepen de kans om
beide Indiase paters de hand te schudden. De
benoeming van pater Jozef gaat in op 1 september,
dit was de vertrekdatum van pater Malaka via
Schiphol naar het thuisfront. De pastorie heeft weer
een nieuwe Indiase bewoner.
Martien van Bree
heeft na een
redelijk kort
ziekbed velen
geschokt met zijn
overlijden. Door
het vakantieseizoen
was menigeen niet
op de hoogte van
zijn ziekzijn. Het
leek aanvankelijk
zo hoopvol te gaan.
Martien was
jarenlang trouw lid
van Groen & Keurig
en sinds begin
1996 regelde hij
voor de parochie de
agenda. Spontaan
bood hij destijds zijn hulp aan toen al dat geregel
pastoor Vekemans teveel werd. Martien werd gebeld
bij een overlijden, luidde de klokken en maakte
afspraken met pastoor, koster, koor, acolieten,
kerkhofbeheerder, de bloemenclub en eventueel ook
de KBO. Hij had veelvuldig contact met de
uitvaartverzorger. Voor misintenties kon men bij
hem thuis terecht en velen zullen er hun bakje koffie
van Lies of hem hebben gehad.
Hij had plezier met zijn maatjes van de schoffelploeg
op maandagmiddag rond de kerk, de pastorietuin en
het kerkhof. Vele klussen in en rondom de kerk
werden samen in goede harmonie geklaard.
Hij had - net als vele anderen – moeite met de
aangekondigde kerksluiting en fietste naar de deken
in Eindhoven om zijn zorgen hierover kenbaar te
maken. Toch heeft hij heel bewust meegewerkt aan
de overstapviering in juni 2016 en was hij nadien
vaak in Meerveldhoven te zien.
Voor pater Malaka was hij een steun in toeverlaat,
een vriend die vrijwel dagelijks even kwam
informeren. Met moeite deed de pater, met
assistentie van pastoor Wilmink en pastor Jos van
Doorn zijn allerlaatste uitvaart voor zijn vriend
Martien. Hij had er oprecht verdriet van.
Als parochie mogen wij alle overledenen en hun
families bedanken voor de vele uren die hun
dierbaren met hun gouden handjes gestoken hebben
in het ‘fraai’ in stand houden van onze St. Jan de
Doperkerk.
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Op 10 september was de officiële installatieviering
met Mgr. R. Mutsaerts waar Frank As geïnstalleerd
werd als pastoor en pater Jozef als kapelaan van de
parochie Christus Koning. Nadien was er een
welkomstreceptie in de Ligt te Meerveldhoven.
Tijdens deze viering had tevens waarnemend
pastoor René Wilmink afscheid genomen. Hij heeft
een moeilijke tijd in onze parochie gehad om de
zaken op een rijtje proberen te houden.
Ik hoop dat beide nieuwe heren een goede stabiele
en warme toekomst in onze parochie mogen
hebben.
Alexa

Crypto Oers, puzzel 44
Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
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!
Je moet de volledige oplossing insturen.
De oplossing van Crypto 43 was:
1.
KoerS van Oers
2.
ClubkAs
3.
OpeN dag
4.
BosbenDer Kids
5.
SpeKtakel
6.
NatuUrcursus
7.
AutobedrIJf
8.
Van Lieshout
Familienaam: Sandkuijl

Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  040-2535264

De inzenders met de juiste oplossing zijn: Annie
Stemerdink, Kokkie van Aaken, Kees Hulshorst,
Maria de Kort, Mieke van Campen, Wendy
Borgmans, Corné Kelders, Bets Hospel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Dit deel van een plant komt niet van een stad,
en is zeer lezenswaardig (9)
2 Sonja is het al, en Tinus en de Koers worden het
binnenkort (6)
3 Een Oeros met Varkens vormen anders een
gouden stichting (5,3,4)
4 Een spaanse heer en toneelspelers zonder c
steunen ons financieel (9)
5 Gehusselde Stratedieven vormen ook een bron
van inkomen (12)
6 Producten uit een winkel zijn ook onderdelen uit
een wetboek (9)
7 Engels rood en een handeling bewerken samen
de inhoud van een publicatie (8)
8 Tien tellen neer voor een habijt, in te leveren
vóór 2 oktober 2017 (4)
9 Er komen steeds meer mensen bij de pers van
Reprof (7)

Keuringsarts

Succes!

Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452
Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
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Overpeinzingen

Het is nog warm wanneer ik deze overpeinzing
schrijf en toch heeft de herfst zich al aangekondigd.
De eerste walnoten heb ik hier al in huis. Gekregen
van iemand, want zelf heb ik helaas al jaaaaren
geen eigen notenboom meer. Er liggen ook volop
eikels in het park en bomen verliezen hun bladeren
al.
Ja, ik heb dan wel via het nieuws gehoord dat we
een vroege herfst hebben dit jaar en zo ervaar ik dit
zelf ook, maar wat het voor betekenis heeft???
Een vroege herfst betekent … een vroege winter,
beweren sommige mensen. En veel noten betekent
… een strenge winter.
Ik heb er geen verstand van, ik weet alleen dat wij
mensen de natuur beslist niet in onze hand hebben.
Het beste is dus om maar gewoon rustig af te
wachten en voorlopig lekker te genieten van wat het
weer nu biedt.
Voor mij betekent dat om, als de zon schijnt in mijn
vrije tijd, lange wandelingen te maken met de hond,
of om op de fiets te stappen en naar plekken te
rijden die te voet net iets te ver weg zijn.
En als het minder mooi weer is …, klusjes
opknappen in huis, want raar maar waar in huis
blijkt er altijd wel iets te doen te zijn. Bovendien is
het dan ook leuk om bezoekjes af te leggen en
gezellig samen met vrienden of bekenden een
bakkie te doen en verhalen op te halen van hoe het
was en hoe het zou kunnen zijn of om nieuwtjes uit
te wisselen.
Zo is er voor elke weersomstandigheid wel iets leuks
te bedenken en ligt de tijd van verveling nog ver
van mij vandaan.
Laatst nog hoorde ik een
grappig idee.
“Wat doe jij op een saaie
regenachtige
zaterdagmiddag?” vroeg
een vrouw aan een andere
vrouw.
“Nou, dan maak ik
regenpakjes voor de naaktslakken. Ik vind het altijd
zo’n sneu gezicht wanneer ik die beestjes zo naakt
over de straat zie gaan.”
Ik grijnsde toen ik dat hoorde en vroeg me af of die
naaktslakken (veel gezien trouwens de laatste tijd)
dat nu wel zo plezierig zouden vinden. Uiteindelijk
lijkt mij zo’n nazomerse douche heerlijk op mijn
blote lijf. Zo heerlijk zelfs dat ik af en toe wel heel
even een naaktslak zou willen zijn. Hahaha.

Thea
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Sportgala in Veldhoven

Nomineer Veldhovense Sporttalenten
In januari werd het tweede Sportgala in
Veldhoven georganiseerd. In Theater de
Schalm werden tijdens een feestelijke avond
de sportman, sportvrouw, sportploeg en het
sporttalent van 2016 bekend gemaakt. Na
twee succesvolle edities heeft het
stichtingsbestuur besloten ook in 2017 dit gala
voort te zetten.
Op zaterdag 9 september start de Nationale
Sportweek en vanaf dat moment is het mogelijk om
kandidaten te nomineren voor de verschillende
categorieën. Op vrijdag 19 januari 2018 zal de
Schalm weer gevuld zijn met Veldhovense
sporttalenten die een opmerkelijke sportprestatie
hebben geleverd.
Kandidaten aanmelden kan tot en met 30 november
2017 via de website van het Sportgala,
www.sportgala-veldhoven.nl. Daarna gaat de
selectiecommissie, bestaande uit vijf personen die
een sterke relatie hebben met de Veldhovense sport,
per categorie drie genomineerden en een
uiteindelijke winnaar kiezen.
Ook dit jaar weer
is het Sportgala
bedoeld voor
iedereen die de
Veldhovense sport
een warm hart
toedraagt dus ben
je zelf een sporter,
een bestuurder,
een vrijwilliger of
wil je er gewoon bij zijn? Toegang is gratis en
iedereen is welkom. Het gala wordt mede mogelijk
gemaakt door de gemeente en diverse sponsors uit
de Veldhovense samenleving.

Steun nodig Vekemansfonds

Collectanten gezocht

Van 20 t/m 25 november organiseert het
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte om geld in te zamelen voor
onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van het centrale
zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000
mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de
diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren
zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en
het is de meest invaliderende ziekte onder jonge
mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten
van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies,
coördinatiestoornissen, blaasproblemen en
gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend.
Onderzoekers weten nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden.
Met de opbrengst van de collecte investeert het
Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om
MS te genezen.
Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door
jou?
Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is
niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is
nog leuk ook.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer
informatie en meld je snel aan. Samen staan we
sterker tegen MS!

Het Vekemansfonds kan niet zonder
uw hulp.
Een belangrijke bron van inkomsten is de kleding die
wij ophalen via de kledingcontainers.
De opbrengst hiervan komt NOG STEEDS ten goede
van het Vekemansfonds.
WIJ ZIJN DUS BLIJ MET
UW KLEDING IN DE
VEKEMANSCONTAINER.

Gymmen in Oerle
Kom ook gymmen bij de gezelligste
damesgymgroep van Oers!
Wij hebben nog plaats, dus aarzel niet en meld je
aan.
Wij gymmen serieus maar we lachen ook veel.
Kom gerust vrijblijvend een keer kijken en
meedoen, je bent van harte welkom.
Op maandagavond van 20.15 tot 21.15 uur in de
gymzaal van de Severinus.
Platanenlaan 28.
Voor vragen,
Henriëtte Schoonen
Schoonku@planet.nl
06-24748179

 Onderhoud
 APK
 Diagnose
 Airco-onderhoud
 Camperonderhoud
 Schadeherstel
 Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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Column Wil Verbaant

Zilverpapier
Op de lagere school ergens in de jaren 50-60 en
ergens op de Zandoerseweg maakten we al kennis
met verre landen en hoorden we verhalen over arme
kindjes in Afrika (o.a. Biafra).
Op school werd er door de pastoor al verteld dat er
ook in Oers missionarissen waren die in donker
Afrika deze kindjes de “Leer” gingen brengen. We
moesten met z’n allen maar flink bidden en vooral
zilverpapier sparen, dan zou het met deze kindjes
wel goed komen.
De Leer werd er wel gebracht maar of het
zilverpapier ergens toe heeft geleid, dat weet ik niet.
Ik zou die gezichten wel eens hebben willen zien van
die kindjes die daar plotseling een witte reus aan
zagen komen.
De brengers van de Leer zorgden wel goed voor zich
zelf. Want ik zie ze nog voor me zitten met aan tafel
een gigantische buik en dito kratten bier onder de
tafel.
Later werd ik ook nog uitgenodigd om een zending
goederen (speelgoed en leermiddelen) te leveren.
Dit werd in ijzeren drums verpakt en dichtgelast
anders zou het niet veilig in Kameroen aan komen.
Veel later in Kenia (“Roots and Wings” nietwaar),
viel onze mond toch wel een beetje open van
verbazing.
Niet vanwege de wilde dieren, geweldig mooi en
indrukwekkend, want die waren er gewoon in hun
eigen habitat hun dingen aan het doen. Op ons
netvlies staan nog de geweldige aantallen flamingo’s
die met hun honderdduizenden tegelijk kwetterden
en stonken dat je bijna flauwviel. Maar wat een
geweldig schouwspel. Het hele Nakuru-meer kleurde
er roze van. Op de oever lag op veilige afstand een
neushoorn te zonnen. Verder mochten we als hun
gast alle “big five” even bekijken. We hebben er een
week over gedaan want we moesten ze wel eerst
zoeken.
Wij waren te gast in hun leefwereld en dat kon je
ook goed merken. Het was meestal beter om in de
auto te blijven.
Nee die dieren dat snapten we nog wel. Op de
savanne lagen weinig of geen kadavers of andere
rotzooi. En als het er wel lag ruimden ze alles zelf
op, de kleinste insecten waren het laatst aan de
beurt. ‘Circle of life’, Hakuna Matata.
Wanneer je tijdens of na zo’n Safari dan weer even
in een mensenwereld kwam schrok je van de
wanorde en de puinhoop die de bewoners van hun
eigen leefomgeving maakten.
We waren bij een fietsenmaker en dat was
misschien nog wel een ergere bende. In Oers
hadden we ooit ook zo’n fietsenmaker waarmee ik
het niet kon nalaten enige vergelijking te trekken.
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Er was totaal geen sturing of structuur. Afval werd
argeloos op “straat” gegooid zonder besef van de
gevolgen hiervan. (Straat moeten we lezen als een
modderpad met rotzooi)
Filosofisch aangelegd zoals ik ben trok ik hier toch
een vergelijking met de dierenwereld. Dieren die de
buren waren van deze mensen. Hadden deze
mensen dan nooit gekeken naar de structuur die
onbewust bij de fauna aanwezig is ?
Maar toch gingen onze gedachten weer terug naar
de lagere school op de Zandoerseweg.
We waren verbaasd dat ondanks ons bidden en het
gespaarde zilverpapier er daar toch nog steeds wel
erg veel arme kindjes zijn. We hadden niet de
indruk dat deze honger hadden maar ze leefden niet
bepaald in weelde.
En gisteren nog zag ik op t.v. beelden die
onmiddellijk deden denken aan de beelden van
Biafra ten tijden van de zwart-wit t.v. in de jaren 60.
Welke “leer” hadden onze missionarissen er al in de
jaren 50 en 60 dan gebracht?
Hadden ze niet beter in plaats van “De Leer” een
weinig structuur, kennis en voor mijn part een
weinig anticonceptieknow-how kunnen brengen. Dan
hadden ze misschien nu niet met z’n allen tegelijk
aan de Europese poorten staan te rammelen.
In die jaren 60 stond al ergens in een boekje een
artikel over Afrika. Iemand zei daarin dat de
Afrikanen niet altijd in armoede zouden blijven
leven. Want desnoods verhuizen ze naar het vrije en
rijke West-Europa.
Waarvan akte.
En wat schetst heden onze verbazing??
We zien hier en nu een pikzwarte priester die de
Leer komt terugbrengen, want onze kerken lopen
leeg. De omgekeerde wereld lijkt het wel, maar wij
wensen hem veel succes met deze omgekeerde
Leer.
Of zoals Vekemans ooit tegen de kapper zei:
“Typisch dat nou het schaap de herder aan het
scheren is”.
Zouden ze in de jaren 50 toch in Afrika ook al
zilverpapier aan het sparen zijn geweest??
Wie het weet mag het zeggen.
Groeten, Wil

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

Afsluiting TCO

Nieuw TCO seizoen

Afsluiting TCO seizoen 2016-2017.

Binnenkort gaan we weer van start
met een nieuw TCO seizoen!

Ook dit jaar was de afsluiting op 2 september weer
erg gezellig. De weergoden waren ons goed gezind .
Samen met de tieners, ouders en vrijwilligers werd
er van een heerlijke bbq genoten. Er was
gelegenheid om onder deskundige begeleiding te
leren boogschieten.
En natuurlijk was er een kampvuur; dit jaar speciaal
door Jack van der Velden aangemaakt.

MELD JE NU AAN…
Het oude seizoen hebben we met een gezellige
avond afgesloten en we zijn al weer druk bezig met
de voorbereidingen voor het aankomende seizoen.
Dit heeft natuurlijk geen zin als we geen tienerleden
hebben.
Daarom is het de hoogste tijd om je aan te melden,
als je dat tenminste nog niet gedaan hebt.
Oude groep-8 leerlingen uit Oerle hebben schriftelijk
een uitnodiging om lid te worden ontvangen.
De huidige leden hebben een e-mail ontvangen om
lid te blijven van het TCO.

Helaas zijn er ook dit jaar enkele bestuursleden die
stoppen. Lian Jacobs, Marc Witmer, Adrie Ham
en Wil Huijbers. Allemaal hartelijk bedankt voor
jullie geweldige inzet voor de Tieners van Oers. Ook
willen we Jack vd Velden hartelijk bedanken voor
zijn jarenlange inzet voor de braderie. Bedankt
TOPPERS!
Tiener Comité Oerle.

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)

Elk jaar dient er wel opnieuw te
worden ingeschreven!
Ook tieners die niet schriftelijk of
via e-mail benaderd worden,
kunnen zich net als de anderen via
de TCO website (www.tcoerle.nl)
aanmelden.
Iedere tiener uit Oerle kan zich aanmelden, maar
lees a.u.b. eerst de informatie, op de website goed
door. Hier staan o.a. de voorwaarden om lid te
kunnen worden en de meest actuele informatie.
Heb je vragen dan kun je natuurlijk ook telefonisch
contact opnemen met 06-30658706.
De inschrijvingstermijn is t/m 25 september
2017.
Stichting Tiener Comité Oerle
Zittardsestraat 19, 5507 LV Veldhoven
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Het interview

Jan van Selst: een Oerse basketballer
in de Verenigde Staten
Jan van Selst is met zijn lengte van meer dan 2
meter een opvallende verschijning in Oerle.
Jan gebruikt zijn lengte goed: in juni won hij
met zijn team het volleybaltoernooi van
Boergondisch Oers en in het dagelijks leven
timmert hij aan de weg als basketballer in de
Verenigde Staten, waar hij afgelopen seizoen
speelde bij de Life Prep Academy in Wichita in
de staat Kansas.
Door Jurre van der Velden

Limburg in Weert mocht gaan uitkomen. Zo speelde
hij tegelijkertijd hoofdklasse met Almonte en
eredivisie in Weert. Uiteindelijk ging hij in het
seizoen erop spelen voor het onder-21 team van
Weert, waarmee hij uitkwam in de Belgische
competitie. Gedurende zijn tijd in Weert, was Jan al
2 keer in het kader van basketbal in de Verenigde
Staten geweest. Dit waren stages bij zogenaamde
Compound Academies. Bij de eerste stage in
Charlotte werd hij al benaderd om in de VS te
komen spelen. Omdat hij vond dat hij in Weert nog
genoeg kon leren, besloot hij om nog een jaartje in
Nederland te blijven.
Na een jaar onder de hoede van coach Radenko
Varagic wat meer ervaring te hebben opgedaan in
Weert, achtte Jan zich rijp genoeg om wel de
overstap naar de Verenigde Staten te maken. Hij
ging daar spelen bij de Life Prep Academy in
Wichita, een ongeveer 389.000 inwoners tellende
stad in de staat Kansas. Hij speelde daar in het
seizoen 2016/2017 55 wedstrijden. De frequentie
hiervan wisselde nogal: soms waren het drie
wedstrijden per week, soms zelfs twee op een dag.
Ook wordt in allerlei steden gespeeld: zo is Jan
afgelopen seizoen onder meer in Oklahoma, Houston
en San Antonio geweest.
Basketballen gaat er in de Verenigde Staten anders
aan toe dan in Europa. Het grootste verschil tussen
het Amerikaanse en het Europese basketbal is dat in
Europa het team meer voorop staat, terwijl het in
Amerika meer een ‘één tegen één-sport is’. Het
Amerikaanse basketbal wordt op een houten vloer
gespeeld en is daarom wat sneller en dynamischer
dan het Europese basketbal. Ook zijn de
voorzieningen professioneler en groter dan in
Europa. Zo heeft de accommodatie in Wichita
bijvoorbeeld alleen al 12 basketbalvelden.
Succes komt niet vanzelf in de topsport, hiervoor
moet hard getraind worden. Jan begon in Wichita
iedere dag met het schieten van 700 ballen, met
behulp van een zogenaamd ballenkanon. Soms
volgde daarop nog een sessie in het krachthonk.
Vervolgens was er om half 5 een training van
anderhalf uur, afgesloten met nog een uur
krachthonk. Het vele herhalen van deze training
heeft voor Jan zoden aan de dijk gezet. Zo had hij
op het eind van het seizoen een scoringspercentage

Jan begon zijn sportcarrière onder de lat bij RKVVO,
waar hij jarenlang keepte in de hoogste elftallen van
de jeugd. Basketbal heeft hem wel altijd meer
aangesproken dan voetbal. Vandaar dat hij, terwijl
hij nog keepte in de B1 van RKVVO, besloot om mee
te gaan trainen bij de Eindhovense club Almonte.
Hier begon in augustus 2013 zijn basketbalcarrière
in het onder-18 team, dat toen nog uitkwam in de
landelijke eredivisie. Aanvankelijk degradeerde hij
met dit team naar de hoofdklasse. Later pakte het
team wel het kampioenschap in de hoofdklasse-zuid
en zelfs de Nederlandse titel.
Het basketballen bleek Jan goed af te gaan. Dat
leidde ertoe dat hij met een dubbele licentie voor
het onder-18 team van de Basketball Academie
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van 82% van de 700 ballen die hij iedere ochtend op
de basket afvuurde. Zijn scoringspercentage tijdens
de wedstrijden, was ongeveer 15 punten per
wedstrijd. Hij bewees verder zijn toegevoegde
waarde door een hoog aantal assists en rebounds.
Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar
was voor Jan een toernooi in Neosho in de staat
Missouri. Dit toernooi, de Neosho Holiday Classic, is
drukbezocht: 300 tot 500 aanwezige toeschouwers
zorgen hier jaarlijks voor een mooie ambiance om in
te spelen. Het toernooi begon voor het gevoel van
het team van Jan niet goed. Iedereen was net terug
van vakantie en dit was te merken aan het spel in
de eerste wedstrijd, die echter wel werd gewonnen.
Hierop groeide het team in het toernooi en werd
iedere wedstrijd met ruim verschil gewonnen,
waarna Wichita de titel in de wacht sleepte. De foto
waarop Jan poseert met de nogal uit de kluiten
gewassen bokaal, is op deze pagina te bewonderen.
Jan woonde in Wichita bij zijn coach, samen met nog
drie andere basketballers. Deze jongens kwamen
ook niet bepaald uit de omgeving van Wichita. Twee
kwamen er namelijk uit Brooklynn en één kwam er
uit Dallas. Het leven in de Verenigde Staten is in
positieve zin anders dan het leven in Nederland.
Amerikanen zijn volgens Jan wat hartelijker dan de
gemiddelde Nederlander, zo wordt er op straat volop
gegroet en de gemiddelde Amerikaan is niet te
beroerd om een deur voor je open te houden.
Komend seizoen blijft Jan dan ook graag in Amerika.
Hij gaat spelen bij een junior college in Parsons,
ongeveer 2.5 uur van Wichita verwijderd.
Wedstrijden gaan dan volgens een vast schema en
hij krijgt er ook nog een studie bij. Hij wil ook na het
komend jaar graag in Amerika blijven spelen, om
uiteindelijk de NBA, de grootste basketbalcompetitie
ter wereld, te halen. De Los Angeles Lakers, waar
Kobe Bryant zijn hele carrière heeft gespeeld, is
hierin zijn absolute droomteam. Door hard te trainen
en goed zijn best te doen, gaat Jan er het komend
jaar voor om nog beter te worden en hoopt hij zo de
eerste in de NBA te worden.
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Zoek de gouden munt

De Koers bestaat 50 jaar
En dat vieren we met het hele dorp!!

De munt

Naast ons jubileumfeest op
30 september, willen wij onze
lezers trakteren op een speciale
jubileumactie. Vanaf zaterdag
16 september verstoppen wij in
Oerle 50 jubileummunten. Dat
doen we niet allemaal tegelijk,
gedurende twee weken pikken
we 5 dagen uit waarop we
10 munten verstoppen.

Van die 10 munten is er 1 goudkleurige munt (ter
grootte van een stroopwafel) en die kunt u tijdens
het jubileumfeest inwisselen voor een Oerse
horecabon. Met de andere 9 munten heeft u ook
prijs. U kunt de gevonden munt komen inwisselen
tijdens onze feestavond. Hiervoor krijgt u
consumptiebonnen.
Hoe werkt het:

 Op 5 verschillende dagen (in de periode van





16 september t/m 30 september) worden er
munten verstopt.
Iedere verstopdag kunt u 10 jubileummunten
gaan zoeken. (9 gewone munten en
1 GOUDKLEURIGE MUNT).
De munten worden verstopt in de kern van Oerle.
Wij geven ’s ochtends een hint over de plaats
waar u kunt zoeken.
De hints kunt u volgen via social media
(facebook/instagram) en lezen op www.oerle.info.
Na 12 uur kunt u gaan zoeken. Heeft u een munt
gevonden, meld dat dan via social media (via een
foto met de tekst ‘Ik heb een @KoersvanOers
jubileummunt gevonden!’ of stuur een mail naar
secretariaat@koersvanoers.nl

Programma feestavond

Feestelijkheden 30 september 2017
Het programma:
17:00 – 18:45 uur Straatrace Koers voor Kids
Basisschoolkinderen gaan tegen elkaar racen op een
uitgezet parcours dat loopt vanaf het schoolplein via
het naastgelegen grasveld naar d’Ouw School. De
straat zal hiervoor worden afgezet zodat er door de
kinderen veilig geracet en door alle vaders,
moeders, broers, zussen, opa’s en oma’s
gesupporterd kan worden.
Voor alle deelnemers is er iets lekkers beschikbaar
gesteld door AH ’t Look en ook voor ranja wordt
gezorgd! En bij d’Ouw School staat het springkussen
klaar voor iedereen die lekker wil springen.
19:00 – 20.30 uur Oersmakelijk Hapjesbuffet
Oerse smulpapen gaan in de professionele keuken
én onder toeziend oog van Van Hooff Partyservice &
Catering recepten van de rubriek Oersmakelijk
bereiden.
Indien je nog niet hebt ingeschreven is er een
laatste mogelijkheid om op donderdag 21 september
tussen 20.00 – 21.00 in d’Ouw School bonnen à € 5,
- per persoon (5 gerechtjes) te kopen. Betaling kan
contant of met pin.
Tijdens het buffet zal onze vaste schrijfster van de
overpeinzingen, Thea Hogewoning, een
jubileumoverpeinzing uitspreken.
20.30 uur Start jubileumfeest voor heel Oerle
Geluid en muzikale intermezzo’s zijn in vakkundige
handen van Ger vd Wiel en Wil vd Vorst
 Opening
 Buut 1 tonproater Hans Keeris | Wie kent ‘m
niet??!! Winnaar van de 50e Brabantse
Kampioenschappen Tonproaten 2017
 Mystery guest | Gaat de zaal raden wie er
schuilgaat achter de vermomming?
 Nieuw-Oers ontmoet Oud-Oers: nostalgisch
TV-spel ‘Wie van de 3’
 Buut 2 tonproater Hans Keeris
 Nieuw-Oers ontmoet Oud-Oers: nostalgisch
TV-spel ‘Zo vader, zo zoon’
 Afsluiting geprogrammeerd deel van de avond
 DJ Peter vd Ven zal vanaf circa 23.30 uur de
geluidsknoppen overnemen en iedereen
trakteren op swingende muziek!
01.00 uur Einde
Links: Winnaar van de 50e Brabantse Kampioenschappen
Tonproaten 2017, Hans Keeris, komt optreden tijdens het
jubileumfeest op 30 september.
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Jubileum-mijmeringen

Stencilen en rapen
1967 – wat een bijzonder jaar is dat geweest voor
Oerle. In dat jaar hebben een aantal Oerlenaren met
liefde voor het geschreven woord, nieuws én hun
mooie Oerle de handen ineen geslagen. Samen
hebben zij het allereerste exemplaar van de Koers
van Oers getypt, de kaft getekend en daarna alles
gestencild, geraapt, gevouwen, geniet en huis-aanhuis verspreid.
Koersloos?
Stelt u zich eens voor dat Ton Binnendijk, Tonny van
den Bosch, Cees Louwers, Cor van de Mierden en
Hein Thijssen destijds hun talent, tijd en tomeloze
energie in iets ánders dan ons dorpsnieuwsblad
hadden gestoken … De kans is groot dat Oerle dan
koersloos de 21e eeuw was ingegaan. En er géén
media in het dorp zouden zijn om bewoners de
juiste richting aan te geven: met welk heerlijke
recept huisgenoten te verrassen, welke kliko
vandaag aan de straat te zetten, op welke dag
kindlief bij het vakantieprogramma af te zetten of
hoe laat aanwezig te zijn voor de kerkmis.
‘De daad is aan u lezers!!!!’
Gelukkig hebben bovengenoemde oprichters van de
Koers van Oers gedaan wat zij hebben gedaan én
hebben zij na verloop van tijd anderen bereid
gevonden het stokje over te nemen. En zo is door de
jaren heen de samenstelling van de redactie steeds
gewijzigd, aangevuld, gekrompen en gegroeid. Ook
de aanlevering van kopij, nieuwtjes of informatie
over aktiviteiten leverde door de jaren heen wel
eens problemen op.
Dat dit niet altijd ‘vanzelf’ goed kwam, bewijst de
oproep uit 1978: ‘We geloven niet dat we een
stormloop van gegadigden moeten verwachten maar
we hopen van ganser harte dat enkelen van U zich
aangesproken voelen. Het is voor de continuïteit een
bittere noodzaak. … hierdoor kunt U zorgen dat de
toekomst voor de traditionele Koers veilig gesteld
wordt. Blijven we de traditie houden of verdwijnt er
weer een??!! De daad is aan U lezers!!!!’
50 jaar later
Wat betreft het bovenstaande is er in 2017 weinig
veranderd – ook de huidige redactie zou de
werkzaamheden graag over meer vrijwilligers
verdelen. En ondanks alle nieuwe communicatiemogelijkheden krijgt de Koers ook nu nog láng niet
over alle relevante/interessante zaken informatie
toegestuurd door de bewoners van Oerle.

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Toch slaagt de redactie er heden ten dagen in om
11 maal per jaar een prachtig dorpsnieuwsblad
samen te stellen met mooie collages van
kleurenfoto’s, nieuwsfeiten, belangrijke
agendapunten, terugkerende rubrieken en een
unieke Oerse crypto. Bovendien zijn er sinds vorig
schooljaar artikelen te lezen van een heuse
Kinderredactie, die halfjaarlijks wordt samengesteld
uit kinderen van groep 5 t/m 8 van St. Jan Baptist.
Een andere verandering ten opzichte van de
startjaren van de Koers is de manier waarop de
onkosten gedekt worden. Waar in den beginne het
benodigde geld vooral werd opgebracht door Oerse
verenigingen, heeft ons nieuwsblad tegenwoordig
een trouwe kring van adverteerders, hebben we
inkomsten uit de verkoop van tweedehands boeken
(en DVD’s, CD’s en vinyl) én ontvangt de Koers van
tal van Oerse huishoudens een vrijwillige bijdrage.
En nu verder
Hoewel informatievoorziening in rap tempo
digitaliseert en ook ons blad inmiddels via internet is
te raadplegen, blijkt de papieren uitgave van de
Koers nog steeds een welkome informatiebron. De
huidige redactieleden van de Koers van Oers blijven
zich dan ook volop inzetten voor de papieren
toekomst van ons nieuwsblad. Uiteraard blijven we
daarbij steeds op zoek naar aansluiting met de
veranderende wensen van lezers en adverteerders,
waarbij we alle input kunnen gebruiken!
Tot slot: ik hoop van harte dat er over 50 jaar wéér
een Koers-voorzitter kan mijmeren over de mooie
dingen én de zorgen van ons prachtige
dorpsnieuwsblad de Koers van Oers!
Graag tot ziens tijdens de feestelijkheden op
30 september,
Milja de Jong – Du Puy
Voorzitter Koers van Oers
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TCO op Bivak

Verslag Bivak 2017, TCO Oerle
Door Yoeri van Nunen
Op vrijdag 18 augustus 2017 zijn we met TCO
vertrokken naar Flevoland om hier het weekend
door te brengen. We zijn rond tienen vertrokken
vanaf het Kerkplein in Oerle.
We vertrokken met auto’s naar Flevoland aan de
Zeewolde, ook ging Peer survival mee, hij had een
grote en vier kleine boten bij. De oudste tieners
waren de vorige dag al vertrokken rond twaalven;
dus zij waren er al een nacht. De reis was vrij lang
maar uiteindelijk
vond ik het wel
meevallen. Eenmaal
aangekomen hebben
we de tenten
opgezet en kwamen
we even bij van de
circa 2 uur durende
autorit.
Onder het genot van
een colaatje kwam
toen de mededeling dat het eerste spel zou
beginnen. Het spel heette “ truinen door de natuur”.
We zouden het gebied rondom ons min of meer
gaan verkennen. Er werd voor de tocht gezegd dat
we door vieze sloten moesten, dus niemand had er
zin in. Toen we aankwamen op het beginpunt
werden we in twee groepen verdeeld, de ene groep
ging met een Eco-kar (grote open blauwe elektrische
kar) en de andere ging de tocht lopend maken en zo
hebben we dan een keer afgewisseld. We moesten
uiteindelijk door een riviertje/sloot, deze was echt
smerig met zwarte blubber. Dus dat was minder.
Hierna heeft iedereen natuurlijk gedoucht, want we
roken naar sloot.
Het avondeten was erg lekker, we hebben lekker
vlees gegeten van de BBQ.
Hierna hadden we nog het avondspel, een leuke
creatieve quiz gevolgd door een nachtspel in het
bos. Hierbij moest je een bepaald punt bereiken
zonder gezien te worden door mensen met een
zaklamp. Je kon zogezegd “afgeschenen” worden. Ik
vond dit superleuk! Hierna was bijna iedereen zo
moe dat ze meteen naar bed gingen. Ja echt, slapen
(…)
De volgende ochtend hoefden we er pas laat uit,
rond tienen, dus dat was erg fijn. We kregen het
ontbijt waarbij je kon kiezen uit bijvoorbeeld een
gebakken ei of een wentelteefje. Het ontbijt was dus
echt super. Hierna kwam het spel/spellen voor de
middag waar je met groepjes om de beurt aan
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meedeed. Er waren 5 spellen: bootjes varen, vlotten
bouwen, brandweerslang battle (hierbij kregen twee
man een brandweerslang waarmee je een bal aan
een hoge lijn naar de andere kant moest spuiten),
met de surfplank naar de bel, met een bal waar je in
zit door het water lopen.
Ik vond het
eerste spel,
bootjes varen
het leukst. Ik
ben ook op de
grote (witte)
boot geweest
die wel 77 km
per uur ging.
Gaaf! Ik vond de andere spellen ook leuk. Hierna
hebben we als avondeten friet en een snack
gegeten. Daarna hebben we gewoon wat uitgerust.
Dat was wel nodig. We hebben in de avond nog een
creatieve quiz gedaan. Het nachtspel ging helaas
niet door omdat er te weinig mensen waren die mee
wilden en omdat het teveel regende. Uiteindelijk is
bijna iedereen vroeg naar bed gegaan.
De volgende ochtend konden we net zoals de vorige
ochtend best goed uitslapen. We hadden weer een
lekker ontbijt met ei en bacon en natuurlijk
wentelteefjes. Na het ontbijt zijn we eigenlijk
meteen begonnen met opruimen voor de terugreis.
Dit hadden we echter veel sneller gedaan dan
verwacht. We deden nog 2 spellen: frisbeeën en
volleyballen. Daarna hebben we de tassen in de
auto’s gedaan en zijn we vertrokken naar huis. Na
de reis werden we door onze ouders opgehaald op
het kerkplein.
Als ik erop terugkijk heb ik het heel leuk gevonden.
Volgend jaar ga ik zeker weer mee, net zoals mijn
jongere broer Roy, die nu naar de eerste gaat.

Brons voor M-viertal

Brons voor het M-viertal van ponyclub
de Hinnikers uit Oerle op Nederlands
Kampioenschap!
Zaterdag 26 augustus was het NK voor pony's, de
Hippiade in Ermelo. Het 4-tal van de Hinnikers had
zich hiervoor geplaatst en behaalde na een nette
proef een fraaie 3e plaats. Zij kregen een mooie
bronzen medaille omgehangen en een erelint bij de
pony's. De dames waren superblij en het was een
geweldige dag. Het 4-tal bestond uit Sophie
Nouwens met Ferry, Maartje Tielemans met
Diamond, Danique van der Heijden met Alexandro
en Robin van Esdonk met Issyde en hun
commandant Joyce Kouwenberg. Voor 2 ruiters was
dit een hele mooie afsluiting van hun ponycarriere,
Sophie en Robin gaan nl. de overstap maken naar
de paarden.
Ook Renée Meijer met haar pony Benny-Boy S had
zich weten te kwalificeren voor dit kampioenschap,
maar dan bij het springen in de klasse DE-L. Zij had
een foutloos basisparcours en mocht dus
terugkomen voor de barrage. Helaas verliep deze
niet geheel foutloos, maar ook van haar is dit een
keurige prestatie.

Programma BIO 1

Dameskorfbalvereniging BIO Oerle
Veldcompetitie: Wedstrijdprogramma BIO 1:
2e klasse A
24 sept 10.30u BIO 1 - Mikado 1
sportpark de Heikant Oerle
1 okt

13.00u Eyckelkorf/Omhoog 1 - BIO1
sportpark Bergerheide Bergeijk

8 okt

10.30u BIO1 - de Kangeroe 1
sportpark de Heikant Oerle

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

fractie@cda-veldhoven.nl
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Senioren dag in Oers

De Seniorenraad Veldhoven is een
overkoepelende organisatie van de PVGE, de
KBO en de ongeorganiseerde ouderen in de
gemeente Veldhoven.

Veldhovense Seniorendag 6 oktober
2017
Op diverse plaatsen vinden er vandaag activiteiten
plaats voor alle 50+, 60+, 70+, 80+ en 90+
inwoners van Veldhoven, zie hierover de
bekendmaking in o.a het Veldhovens Weekblad.
Ook in Oerle is er dan wat te doen:
Dorpscentrum
d’Ouw School van
14.00 tot 16.00 uur
Dit wordt gewoon een gezellige middag, waarop van
alles gebeurt en kan gebeuren.
We beginnen uiteraard met een
kopje koffie en een lekker
stukje cake.
Gezellig samen zijn is voor ons
allen van belang.
Dan is er de mogelijkheid eens te proeven van de
diverse activiteiten, die er plaats vinden
in d’Ouw School en daar buiten:
Koersbal = Biljarten = Kaarten = Sjoelen
Wandelen = Fietsen = Bewegen
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Er zullen mensen zijn, die je alles kunnen vertellen
over deze activiteiten en misschien heeft
u er wel talent voor.
Ook kunt u zelf nog nieuwe dingen bedenken, die
dan bij voldoende belangstelling in de toekomst
gerealiseerd kunnen worden. Te denken valt dan
aan b.v. wielrennen, bridgen, rummikub o.i.d.
Ook zullen deze middag de wijkzuster en de politie
binnen lopen om mogelijke vragen te beantwoorden.
Tevens zijn er mensen aanwezig die u kunnen
informeren over de in aanbouw zijnde
huurwoningen/appartementen voor senioren en over
de zorg, die er geleverd kan worden.
Dan vragen wij ook alle bezoekers hun smartphone
of tablet mee te brengen, indien zij die hebben want
wij gaan u op de hoogte brengen van de:

Geheimen van Veldhoven
Deze presentatie zal om +/- 14.30
uur plaats vinden en is voor alle
bezoekers interessant.
U kunt d.m.v. een APP op uw smartphone of tablet
deze geheimen installeren, zodat u er ook thuis nog
van kunt genieten of meenemen op een wandeling
door Veldhoven. E.e.a. zal u deze middag zo goed
mogelijk uitgelegd worden.
Mocht u nog vragen hebben over deze inloopmiddag
in Oerle, dan kunt u bellen:
Jos van Haren 06-38969111.

6 oktober Senioren dag

Mantelzorgwaardering

Veldhovense Senioren Dag
Vrijdag 6 Oktober 2017
Bent u 50 jaar of ouder en benieuwd naar wat er in
Veldhoven allemaal te doen is? Kom dan op 6
oktober naar de eerste Veldhovense Seniorendag. In
navolging van de Nationale Ouderendag, wordt op
initiatief van de Veldhovense Seniorenraad op
vrijdag 6 oktober voor de eerste keer de
Veldhovense Seniorendag georganiseerd. Deze dag,
waar een groot aantal vrijwilligers- en professionele
organisaties zijn medewerking aan verleent, staat in
het teken van:
BEWEGING
MUZIEK
INTERNET
CULTUUR
Er is voor elk wat wils. De start zal om 10.00 uur
plaats vinden op het Meiveld, waarna er door heel
Veldhoven verschillende activiteiten zullen
plaatsvinden. Ouderen organisaties PVGE en
verschillende afdelingen van de KBO houden open
dag op hun eigen locaties. Daarnaast worden er
verschillende culturele rondleidingen in Veldhoven
verzorgd waarvoor men zich kan inschrijven.
Deelnemende organisaties zijn te herkennen aan de
poster en/of strandvlag. Wie tijdens de Veldhovense
Seniorendag aan meerdere activiteiten deelneemt,
maakt ook nog eens kans op een leuke prijs. Het
volledige programma is binnenkort te vinden op
onderstaande website en in de bij de deelnemende
organisaties beschikbare flyer.
www.seniorenraadveldhoven.nl

Cadeautje voor mantelzorgers, de
Veldhovense mantelzorgwaardering
Mantelzorgers verzetten vaak veel werk en
verdienen waardering. Daarom is er de Veldhovense
mantelzorgwaardering: voor redelijk belaste
mantelzorgers is er de standaardwaardering t.w.v.
€ 25,00, voor zwaarbelaste mantelzorgers is er een
pluswaardering t.w.v. € 125,00 en voor jonge
mantelzorgers (jongeren tussen 8 en 21 jaar die
thuis wonen met een chronisch zieke of
gehandicapte
ouder, broertje of
zusje en regelmatig
zorgtaken
overnemen) is er
een
jongerenwaardering
t.w.v. € 25,00. Men
kan kiezen uit
cadeaubonnen van
het Winkelgebied
Kromstraat of van
het Citycentrum.
Om in aanmerking te komen moet je je inschrijven
bij het Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van
SWOVE). Veel mantelzorgers hebben dit al gedaan!
Maar voor degenen die dit nog niet gedaan hebben,
is dit mogelijk tot 15 december 2017. Degene voor
wie men (mede) zorg draagt moet wel in Veldhoven
wonen. De bonnen worden thuisbezorgd vóór
25 december 2017.
Iedereen kan een mantelzorger aanmelden.
Inschrijven kan via het formulier op de SWOVE-site
of loop binnen bij het Steunpunt Mantelzorg op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Bellen kan
natuurlijk ook. Telefoon 040- 25 34 230, Burg. van
Hoofflaan 70 in Veldhoven.

i.s.m. De Bibliotheek, Seniorweb, Art4U en diverse
sport- en cultuurclubs
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Foto impressie vakantieprogramma 2017

Foto’s: Willem Binnendijk
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Foto’s: Willem Binnendijk

Oersmakelijk

Het recept is deze keer van:
Thijs Hollink

Lasagne met rode, witte en groene
laagjes
Ingrediënten (voor 6 personen)
Voor de rode laag:
 400 gr half-om-half gehakt
 1 blik tomatenblokjes

 1
 2
 1
 2

verkruimeld bouillonblokje
laurierblaadjes
theelepel suiker
theelepels oregano

Voor de groene laag:
 450 gr diepvriesspinazie (ontdooid) (of 750 gr
verse, gekookt en uitgelekt)
 2 eieren
 2 grote eetlepels Paneermeel
 nootmuskaat
Voor de witte laag (bechamelsaus):

 40 gr boter
 40 gr bloem
 500 ml (volle) melk
Verder nog:

 100 gr belegen geraspte kaas
 1 bol mozarella
 1 pak lasagnevellen

Bereidingswijze
1. Bak het gehakt in een droge koekenpan rul.
2. Voeg de overige ingrediënten voor de
tomatensaus (behalve de oregano) toe en laat
lekker 20-30 minuutjes zacht pruttelen. Breng op
smaak met peper, zout en oregano, en haal het
laurierblad eruit. Ga ondertussen verder met de
rest.
3. Knijp de spinazie uit, en meng goed met de
eieren en het paneermeel. Breng op smaak met
nootmuskaat, peper en zout.
4. Smelt de boter in een steelpan. Voeg de bloem in
1 keer toe, roer goed en laat een paar minuten
pruttelen.
5. Voeg roerend beetje bij beetje de melk toe tot de
saus dun genoeg is. Haal de pan van het vuur,
breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat
en roer de helft van de geraspte kaas erdoor. Is
de saus weer te dik, roer er dan nog wat melk
door.
6. Nu kunnen we de lasagneschaal gaan vullen.
Eerst de helft van de tomatensaus, dan een
laagje lasagne. Dan de helft van de spinazie,
daarop de helft van de mozzarella in stukjes
verdeeld en 1/3 van de bechamel.
Nu weer lasagne, en achtereenvolgens de rest
van de tomatensaus, lasagne, rest van de
spinazie, mozzarella, bechamel, lasagne en
bechamel.
Strooi de rest van de kaas erover.
7. 45 minuten in de voorverwarmde oven op
180 graden. Laat de lasagne nog 15 minuten
bijkomen en smullen maar! Voor de afwisseling
kan je er nog een frisse salade bij serveren.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat dit voor
ons het ideale recept is om bezoek iets lekkers
voor te zetten terwijl je toch niet lang in de
keuken staat. Terwijl de lasagne in de oven
staat, heb je lekker de tijd om te borrelen.
Het valt altijd goed in de smaak, en bij ons
vraagt iedereen na afloop om het recept.
Ik wil de pollepel doorgeven aan
Dave Weijers omdat ik heb gehoord dat
Dave heerlijk kan koken en goed thuis is
in de internationale keuken.

22

Nieuwe Gildekoning

Jarno Schoonen Gildekoning
De komende drie jaar
verruilt Jarno Schoonen
(31) het vaandel voor
de koningsmantel. Met
het 87e geweerschot
kroonde hij zich
zaterdag 24 juni tot
koning van het gilde St.
Jan Baptist uit Oerle.
Vier deelnemers gingen
op het gildeterrein aan
de Wintelresedijk met
elkaar de strijd aan om
de koningstitel. Naast
vendelier is Jarno ook
beheerder van de
gildehut. In het dagelijks leven is hij werkzaam als
monteur in de landbouwmechanisatie.

Ladies Night bij Wivak
Dames en meiden van Wintelre
en omstreken.....
Wivak Wintelre organiseert een avond vol
gezelligheid, een make-over, een hapje en een
drankje, leuke hebbedingen, kortom.....
EEN LADIES NIGHT...
Kom vrijdag 27 oktober 2017 vanaf 19.30u naar
de Rosdoek in Wintelre.
Entreekaarten te verkrijgen bij de Rosdoek in
Wintelre of bij May Kwinten 040-2052438
Kosten entreekaarten € 7,50 p.p inclusief
welkomstdrankje, hapje, loterij, goodiebag.

Unieke samenwerking

Unieke samenwerking Severinus en
ROC de Leijgraaf
Bijzondere beroepsopleiding met dubbele
diplomering als uitgangpunt
Op woensdag 6 september 2017 bezegelen
Severinus en ROC de Leijgraaf hun samenwerking.
Vanuit deze samenwerking bieden wij een unieke
beroepsopleiding aan met dubbele diplomering als
uitgangspunt: Verpleegkundige en Persoonlijk
begeleider Gehandicaptenzorg. Ons gezamenlijke
doel? Een breedopgeleide professional voor onze
cliënten, gericht op de toekomst!
Unieke beroepsopleiding
De dubbele diplomering van de opleiding is uniek.
Bij afronding van de opleiding heeft een leerling niet
één, maar twee diploma's in handen. Namelijk voor
Verpleegkundige en Persoonlijk begeleider
Gehandicaptenzorg, niveau 4. Met de samenwerking
van Severinus en de onderwijspartner ROC de
Leijgraaf hebben we iets bijzonders in handen. We
hebben dezelfde visie op opleiden, waarbij kwaliteit
hoog in het vaandel staat. Severinus en ROC de
Leijgraaf gaan ook leerlingen in de regio opleiden.
Zo volgen ook leerlingen van Lunetzorg en
Kempenhaeghe het komende schooljaar deze unieke
beroepsopleiding.”
Feestelijke aftrap
Om de samenwerking ook daadwerkelijk te
bezegelen, gaven zij elkaar symbolisch de hand door
middel van een handafdruk op een doek. Deze
handafdrukken werden later omringd door
succeswensen van onder andere opleiders en
studenten. Het doek krijgt een mooie plek aan de
muur van het leslokaal. De feestelijke aftrap werd
afgesloten met koffie en petit fours waarna de echte
les kon beginnen!

(Advertentie)

Te koop:
Lekkere aardappel
6 kg voor €5,- en mooie
soeppompoenen.
Piet Kelders
Hoogeind 39, Oerle
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Ouw (k)oers

Rouw-ontmoetingsgroep

Bron: Koers van Oers, September 1984
ROUW-ONTMOETINGSGROEP VELDHOVEN
Helaas zien wij ons voorlopig genoodzaakt om het
begeleiden van nabestaanden in groepsvorm stop te
zetten.
(Wieler-) Koers van Oers tijdens de kermis
Op 15 September is er weer een Koers van Oers. Er
komen 2 wedstrijden; de 1e wedstrijd is uitsluitend
voor Oerlenaren en de 2e is voor recreanten
uitsluitend uit Veldhoven.
Het is al weer enkele jaren geleden dat de laatste
Koers van Oers verreden werd. Over dit evenement
waren zowel de deelnemers als de toeschouwers erg
enthousiast. Korfbalvereniging B.I.O. en
T.C. “’t Schuimt” (i.o.) wilden daarom de Koers weer
terughalen. In overleg met T.w.C. Brabantia is een
klein maar zeer aantrekkelijk programma
samengesteld. Om 14.30 uur is er een dikke-banden
-race over 9 km., alleen voor deelnemers uit Oerle.
Snelheid is niet het enige wat telt. Er zijn prijzen te
winnen in de categorieёn:
 wie zorgt voor de grootste groep aan de start
 wie is de mooist geklede renner/-ster
 wie is de meest opvallende renner/-ster door
bijvoorbeeld een rare fiets of strijdlust tijdens de
wedstrijd etc.
 wie wint de enige Koers voor Oers
Een deskundige jury onder leiding van Pastoor
Vekemans zal de prijswinnaars bekend maken. Om
15.30 uur start de recreantenkoers over 40 km.
Deze koers is uitsluitend voor deelnemers uit
Veldhoven (dus ook uit Oerle). In Veldhoven zijn
vele fanatieke trimmers. Ze hebben echter tegen de
‘kanonnen’, vaak ex-amateurs die in de koersen in
de Kempen starten, totaal geen kans. Voor deze
Veldhovense trimmers is er nu de mogelijkheid om
een koers te rijden met grotere winstkansen. Om
vast in ‘Koersstemming’ te komen kan men in Kafee
Bar Kerkzicht een foto-expositie bekijken van
eerdere edities. Schrijf in voor de koers(en) bij
Kafee Bar Kerkzicht en bekijk meteen de expositie.
Deelnemerskosten zijn voor de 1e koers ƒ 2,50 p.p.
en voor de 2e koers ƒ 7,50 p.p.

Dit heeft meerdere redenen :
Door een landelijke terugloop van aanmeldingen
komen we onder een bepaalde grens wat
deelnemers betreft waardoor de kracht van het
deelnemen aan een rouw-ontmoetingsgroep
grotendeels verloren gaat.
Daarnaast zijn er ook in het leven van ons als
begeleiders veranderingen gekomen, waardoor de
begeleiding van groepen door te weinig begeleiders
gedragen kan worden.
Wij vinden dit heel erg spijtig, omdat na 11 groepen
de ervaring ons wel geleerd heeft dat deelname als
heel positief ervaren wordt door mensen die een
geliefde moeten missen.
Mochten er in bovenstaande situaties veranderingen
komen dan willen we opnieuw gaan kijken of we een
groep kunnen starten.
Wat wij wel blijven aanbieden is de individuele
begeleiding.
Mochten er nabestaanden in uw praktijk behoefte
hebben aan individuele begeleiding rondom het
rouwproces dan is er, tegen een geringe vergoeding,
die mogelijkheid nog steeds.
Wij hopen dat u (als zorgverlener) de nabestaanden
de weg blijft wijzen naar de Rouw-ontmoetingsgroep
Veldhoven, ook omdat wij op de hoogte zijn van
meerdere wegen betreffende rouw-begeleiding.
Voor informatie of aanmelding kunt u altijd bellen
met:
Jeanneke de Bot,
tel. 040- 253 14 76
Marianne Verbeek, tel. 040- 253 94 42

Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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Mijn TSO Overblijf

Staking 5 oktober

Beste ouders/ verzorgers,

Geachte ouders,

De meeste ouders van de school hebben zich
geregistreerd op www.mijntso.nl/baptist
Deze ouders gebruiken het systeem Mijn TSO en
hoeven zich niet meer via de oude werkwijze aan/ af
te melden.
Tot aan de zomervakantie houden wij wel de oude
werkwijze aan voor de laatste ouders die zich nog
niet hebben geregistreerd. Vanaf het volgend
schooljaar kunt u uw kind uitsluitend via Mijn TSO
aanmelden voor de overblijf.

Zoals u uit het nieuws heeft kunnen vernemen
worden alle leerkrachten opgeroepen deel te nemen
aan een landelijke staking op 5 oktober aanstaande.
De inzet van de actie is een verhoging van het
salaris om het verschil met de salarissen in het
voortgezet onderwijs van leraren met hetzelfde
opleidingsniveau geleidelijk in te lopen. Ook de
vermindering van de werkdruk vormt een centraal
actiepunt.

Wanneer u zich nog niet heeft geregistreerd, dan
vragen we u dit alsnog zo snel als mogelijk te doen.
Hiervoor heeft u de volgende schoolcode nodig:
06WNFa4a
Overgang naar Mijn TSO
Vanaf het volgend schooljaar werken we volledig
met Mijn TSO en zal ook de facturering via mail
verzorgd worden. Facturen die wij verzenden kunt u
te alle tijden terug zien in uw ouderportal, onder
‘overzicht facturen’. Daar ziet u ook in een
oogopslag welke facturen zijn betaald en welke nog
open staan.
Onder ‘documenten’ treft u het beleid van de
overblijf. Ook ziet u daar een handige hand-out hoe
u van Mijn TSO een app op uw telefoon kunt maken.
Zo is aan- en afmelden nog gemakkelijker.

De directeuren en het bestuur van Veldvest tonen
begrip voor de wens van leerkrachten om gehoor te
geven aan de oproep. Dit betekent dat alle scholen
van Veldvest op 5 oktober gesloten zullen zijn.
Wij hopen dat met deze vroegtijdige mededeling van
onze school u voor deze dag maatregelen kunt
treffen voor een vorm van opvang voor uw kind
(eren). Wij vinden dit vervelend voor U, maar we
hebben er voor gekozen om deze keer alle
leerkrachten in de gelegenheid te stellen hun steun
te verlenen aan de actie.
We vertrouwen erop u hiermede voldoende te
hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het Management Team
Maria Veenvliet
Karen van Lieshout

Voor vragen of begeleiding bij registratie kunt u
terecht bij Guus van Gerven of
Marieke van der Avort .
Namens de overblijforganisatie,
Marieke van der Avort
Functie Administratief Medewerker

25

Informatiemarkt

Oerse bedrijvengids

25 september
18.00 u – 19.30 u

Een avond waar je
blij van wordt!

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

Presentaties in alle groepen!
Kijkje in de klas van je kind(eren)!
Wat doet een schoolraad?

Ontmoeting centraal!
Onze activiteiten commissie.
Presentatie leerlingenraad.
NummerEen Kinderopvang
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Geïnteresseerden kunnen mailen naar de redactie
(Wim Luijkx of Miranda van Vlerken) info@oerle.info
of redactie@koersvanoers.nl

Bij-een in het groen

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

 06-20131761
Bijenhoudersvereniging St-Ambrosius
Bijenhoudersvereniging St.Ambrosius houdt bijen en
onderhoudt een bij- en insectenvriendelijke tuin.
Bijenhoudersvereniging St.Ambrosius en SWOVE
brengen een unieke samenwerking in Veldhoven. Op
woensdag en zaterdagochtend biedt St.Ambrosius
de mogelijkheid om te genieten van het buiten zijn.
Samen dingen doen, onder het genot van een kopje
koffie of thee, vergroot de kring van bijvoorbeeld
licht dementerenden of eenzame ouderen. Dit
samen dingen doen vindt plaats op de 'BijenBerkt'
aan de Berkt 37 te Veldhoven.
SWOVE
SWOVE ondersteunt zelfstandig wonende,
kwetsbare, burgers zodat thuis wonen, leven en
mee kunnen doen in de samenleving, mogelijk blijft.
Onze focus richt zich daarbij vooral op ouderen en
hun mantelzorgers. SWOVE gaat uit van ieders
eigen kracht en waar mogelijk van wederkerigheid.
Mede hierdoor is deze samenwerking voor
laagdrempelige dagbesteding Ambrosius/SWOVE tot
stand gekomen.
Voor wie?
Ouderen die graag buiten willen zijn.
Waar en wanneer?
In het bijencentrum 'De BijenBerkt' aan de Berkt 37,
5501 LK in Veldhoven. Elke woensdag- en
zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Wat kun je daar doen?
Fijn buiten zijn in de grote tuin en kijken wat er
vliegt, en bloeit.
Lekker koffie of thee drinken, een praatje maken,
een verhaal kwijt kunnen of juist herinneringen
ophalen. Gezellig samen zijn of misschien wel kleine
klusjes doen? Het kan allemaal…
Vervoer
Voor vervoer dient betrokkene zelf te zorgen.
Kosten voor deelnemers?
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Interesse?
Neem contact op met:
St.Ambrosius: tel: 040 - 253 50 79
email: bijenberkt@gmail.com
Internet: www.bijenberkt.nl
Of met:
SWOVE: tel: 040 - 254 00 66
email: c.heijden@swove.nl
I: wwwswove.nl

Wat is de 'De BijenBerkt'?
De 'BijenBerkt' is een grote bij- en
insectenvriendelijke tuin met daarbij een clubhuis en
ontmoetingsruimte: 'Het Raethuis', alsmede een hal
waarin bijenkasten staan.

Jan Kuipers en Leo Hendriks (rechts) bij het
bord “Bij-een in het groen dagbesteding”.
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Avondvluchten

Luchtmacht traint bij duisternis
Bemanningen van jachtvliegtuigen,
transportvliegtuigen en helikopters van de
Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om
inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies.
Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder
nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het
belangrijk dat de bemanningen ook in het
duister trainen. Door de vroeg invallende
duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer
geschikt.
De bemanningen gebruiken geavanceerde
nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien.
Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG)
beperken wel het rondom-zicht. Kijken met de
apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee
kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed
en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt
in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft
nodig.
De periodes en locaties van de trainingen verschillen
per type vliegtuig. Het avondvliegen wordt in
principe beoefend van maandag tot en met
donderdag. Om uiterlijk 00.00 uur moeten de
vliegtuigen teruggekeerd zijn op de vliegbases, maar
er wordt altijd getracht de oefeningen om rond
23.00 uur te eindigen.
Jachtvliegtuigen
F-16’s van de vliegbases Volkel en Leeuwarden
trainen in de weken 44, 45, 46, 47, 48 en 50. De
trainingen vinden vaak boven zee plaats, maar ook
boven Nederland. Op het oefenprogramma staan
onder andere het luchtgevecht, navigeren en
bijtanken in de lucht.

Transportvliegtuigen
Vanaf vliegbasis Eindhoven wordt het KDC-10
tankvliegtuig ingezet om F-16’s in de lucht te
voorzien van brandstof. Gedurende het gehele
avondvliegseizoen kunnen trainingsvluchten van de
transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht,
waaronder de C-130 Hercules en KDC-10,
plaatsvinden in de avonduren. Tijdens dergelijke
vluchten worden oefennaderingen gemaakt op
diverse luchtmachtbases.
Helikopters
De helikopterbemanningen vliegen vanaf vliegbasis
Gilze-Rijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den
Helder en vliegbasis Deelen naar de verschillende
militaire oefenterreinen in Nederland. Er wordt
getraind met ladingen in en onder de helikopter, het
in- en uitstijgen van personeel en het landen in
verschillende omstandigheden. De trainingen
worden regelmatig uitgebreid met eenheden van de
Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine. Het
reguliere avondvliegen is in de periode van 11
september 2017 tot 1 april 2018 en kan in de zomer
met enkele weken worden aangevuld.
Herstelperiode
Het oefenen in de avonduren bereidt de
bemanningen voor op een breed scala aan missies,
waar ook ter wereld. Nederlandse vliegtuigen en het
betrokken personeel zijn de laatste twee decennia
onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage
geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter
eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd
van de militairen. De komende periode wordt
daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede
inzetbaarheid.
Informatie
Meer informatie over vliegbewegingen staat op
luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst
pagina 766. Voor vragen en eventuele
geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer
0800 – 0226033 bereikbaar. Klachten kunnen
eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/
geluidshinder. Klachten uit de directe omgeving van
vliegbasis Eindhoven kunnen worden ingediend op
samenophoogte.nl.
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Stoptober 2017

Vierde editie van Stoptober van start:
Nielson en Olcay Gulsen stoppen met
roken
De maand oktober staat opnieuw in het teken van
Stoptober; 28 dagen niet roken in oktober. Dankzij
de positieve aanpak, de gratis Stoptober-app en de
steun van stoppers onderling, hebben de afgelopen
drie jaar al ruim 150.000 mensen meegedaan aan
Stoptober. Ook alle GGD’en ondersteunen de
Stoptober-campagne.
Ambassadeurs
Dit jaar gaan zanger Nielson, zakenvrouw Olcay
Gulsen en radio-DJ Koen Hansen, de uitdaging aan
om 28 dagen te stoppen met roken. Nielson krijgt
steeds meer last tijdens het zingen en doet daarom
mee: ‘Ik ben benieuwd of mijn stem verandert als ik
niet meer rook. Ik heb geen idee hoe dat klinkt, ik
rook al zo lang.’
Olcay Gulsen is ook zeer gemotiveerd om mee te
doen: ‘Ik vind roken één van de meest vreselijke
dingen aan mezelf. Met de hulp van Stoptober en
alle stoppers gaat het me
lukken.’ Koen Hansen stopt voor de liefde: ‘Ik heb
een leuke vriendin. Zij rookt niet en baalt dat ik wel
rook. Voor haar ga ik deze uitdaging aan.’
Stoptober al 3 jaar succesvol
Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle rokers in
Nederland graag wil stoppen met roken, maar dit is
nog niet zo eenvoudig. En er lijkt voor een roker
eigenlijk nooit een juiste gelegenheid om te stoppen
met roken. Stoptober creëert dit moment op
1 oktober en biedt met haar programma positieve
steun aan iedereen die wil stoppen met roken. De
afgelopen drie jaar hebben duidelijk gemaakt dat
het succes van Stoptober zit in de positieve aanpak,
de gezamenlijkheid en de steun die Stoptober
stoppers te bieden heeft.
Rokers die 28 dagen stoppen met roken hebben 5
keer meer kans om blijvend te stoppen doordat ze
dan door de periode heen zijn met de zwaarste
ontwenningsverschijnselen. Bovendien is een
periode van 28 dagen goed te overzien. De steun
van Stoptober bestaat onder meer uit de gratis
Stoptober-app die elke dag berichten stuurt en tips
en advies geeft. Daarnaast worden dagelijks tips en
berichten gedeeld op de Facebookpagina.
Het is ook een belangrijke plek waar gestopte rokers
elkaar helpen en steunen. Het creëren van een
collectief stopmoment werpt ieder jaar dan ook weer
z'n vruchten af.

Stoptober Magazine
Nieuw dit jaar is het Stoptober Magazine dat alle
deelnemers van Stoptober - zolang de voorraad
strekt - gratis kunnen ophalen bij een Albert Heijnvestiging bij hen in de buurt.
In het magazine staan inspirerende verhalen van
bekende en onbekende Nederlanders en
vanzelfsprekend veel tips om de 28 dagen door te
komen. Nielson en Olcay Gulsen sieren de cover van
het magazine en vertellen uitgebreid over hun
beweegredenen om mee te doen aan Stoptober.
Meedoen aan Stoptober
Iedereen die aan Stoptober wil meedoen kan zich
vanaf vandaag inschrijven via de website
www.stoptober.nl en vanaf 28 september de
bijbehorende gratis app downloaden die vanaf
1 oktober dagelijkse steun biedt. De 28-dagen-nietroken-reis begint op 1 oktober 2017.
Stoptober voor bedrijven
Naast ondersteuning voor individuele deelnemers
heeft Stoptober, net als voorgaande jaren, een
speciaal aanbod voor bedrijven en organisaties die
stoppen met roken bij hun medewerkers onder de
aandacht willen brengen. Bedrijven kunnen op
bedrijven.stoptober.nl promotiematerialen bestellen
en aanvullende trainingen aanvragen.
Initiatiefnemers
Stoptober is een initiatief van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF
Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds,
het Trimbos-instituut, GGD GHOR Nederland en de
Alliantie Nederland Rookvrij. Stoptober begon in
Engeland. Ook daar is de campagne al jaren een
succes.

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
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Nieuwe leden KvK
Thura Kemps

Nieuwe redactieleden Koers voor Kids

Ties van den Berk

Na de grote vakantie hebben we afscheid genomen
van onze Kinderredactie en meteen weer nieuwe
redactieleden mogen begroeten.
Elke, Collin, Dyem, Mathijs, Senna, Lola, Mandy en
Tim, wat hebben jullie hard gewerkt!! Elke maand
hebben we geweldig mooie verhalen van jullie
mogen lezen en mooie foto’s gezien.
Het verhaal van Senna ontbrak in de vorige Koers
en daarom heeft u dit verhaal van Senna nog
tegoed.
Hopelijk leveren onze nieuwe redactieleden (Bette,
Yannick, Milo, Harry, Nienke, Thura, Ties en Bente)
ook zulke interessante en leuke verhalen aan. We
zijn benieuwd… Volgende maand stellen de nieuwe
Koers voor Kids zich aan u voor. Misschien komt u
ze binnenkort tegen voor een interview, een
achtergrondartikel of 'gewoon' als fotograaf!
Hieronder een paar foto’s van de nieuwe
redactieleden waarbij ze officieel hun contract
hebben getekend.

Yannick Schilleman
Bente van der Waerden staat nog niet op de foto.
Zij was helaas verhinderd.

Eén jaar in Oerle
Dit keer wil ik graag wat
vertellen over mijn eerste
jaar dat ik in Oerle woon.
Wat ik leuk vind en wat ik
niet zo leuk vind.
Vorig jaar ben ik in de maand
juli (2016) verhuisd naar
Oerle. Na lang wachten
(ongeveer 2 jaar) was ons nieuwe huis klaar. Het
staat in Oerle-Zuid.

Bette Kemp

Milo Peterson
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Harry Kelders

Nienke Tholen

Afgelopen mei is ook de straat met de voetpaden en
de lantaarnpalen afgemaakt. En nu lijkt het op een
echte woonwijk. We hebben ook hele aardige buren.
Wat ik ook leuk vind is dat er veel kleine kindjes en
baby'tjes in de wijk wonen en er ook nog bij komen!

Ik zit ook op de buitenschoolse opvang (BSO) in
Oerle voor twee dagen in de week. Ik vind het leuk
dat ze daar veel activiteiten doen zoals sporten,
dansen en zingen. Ik mag soms ook meehelpen bij
de kleintjes. Wat ik jammer vind is dat op sommige
dagen er geen opvang is in Oerle, vooral in
vakanties zodat ik naar een andere BSO moet in
Veldhoven (MFA-Midden).

Aanleg van de straat.
Nu woon ik wel in een fijn huis en met een tuin die
groot genoeg is om in te spelen. Die zijn wij nu aan
het opknappen. Voor mij was het nieuw om van de
drukke stad Eindhoven naar een rustig dorp te gaan.

Dit was mijn stukje over mijn eerste jaar in Oerle.
Als jij ook gaat verhuizen dan heb ik een goede tip
voor je: probeer kennis te maken met nieuwe
mensen door leuke dingen met elkaar te doen, hoe
sneller je kennis maakt, hoe beter je jezelf thuis
voelt!
Groetjes van Senna

Raadsels: Het toppunt van...
Wat is het toppunt van lef?
Een spookrijder proberen in te halen.
Wat is het toppunt van geduld?
Vissen op de muur tekenen en wachten tot ze
wegzwemmen.
Aanleg van de tuin.
Wat ik vooral leuk vind, zijn alle activiteiten die in
Oerle worden georganiseerd; bijvoorbeeld het
vakantieprogramma, Boergondisch Oers en de
braderie. Iedereen is aardig en kent elkaar. Dat is in
de stad anders. Daar heb je wel meer winkels om te
shoppen; maar nu ga ik met mijn moeder gewoon
met de bus naar Eindhoven. Wat ik ook leuk vind is
de nieuwe bioscoop in Veldhoven. Daar kunnen we
op de fiets naar toe en in het CityCentrum heb je
ook leuke winkels.
Ik zit wel al sinds twee schooljaren op de
basisschool Sint Jan Baptist, maar sinds ik in Oerle
woon kan ik meer dingen dicht bij huis doen en
afspreken met vriendinnen. Ik kan nu zelf naar de
tennis bij TV De Korrel en ik ben in 2 minuten op
school.
Vroeger zat ik op basisschool Karel de Grote in
Eindhoven. De eerste periode op mijn nieuwe school
vond ik wel spannend en ik vond het wel lastig om
andere kinderen te leren kennen. Afscheid nemen
van mijn oude school en mijn vriendinnen vond ik
niet leuk. Wat ik ook wel jammer vind is dat er geen
meesters zijn in de bovenbouw groepen op de Sint
Jan Baptist school. Gelukkig zijn er wel aardige
juffen!

Wat is het toppunt van zelfvertrouwen?
Een scheet laten als je aan de diarree bent.
Wat is het toppunt van brutaliteit?
Je WW briefje op je werk invullen.
Wat is het toppunt van geduld?
Op je kop gaan staan en wachten tot dat je sokken
afzakken.
Wat is het toppunt van beleefdheid?
Op je eigen tenen trappen en pardon zeggen.
Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?
Door het sleutelgat van een glazen deur kijken.
Wat is het toppunt van geduld?
Een olifant doodgooien met watjes en hem daarna
begraven met een theelepeltje.
Wat is het toppunt van snelheid?
Met z'n tweeën in een bosje gaan en er met z'n
drieën uitkomen.
Wat is het toppunt van glibberigheid?
Een paling in een emmer met snot.
Wat is het toppunt van grof zijn?
Iemand met 1 been een step geven!
Wat is het toppunt van lef?
Op een mijnenveld gaan tapdansen!
Wat is het toppunt van snelheid?
Om de tafel rondjes rennen en iets op je rug
schrijven!
Wat is het toppunt van sneuheid?
Een eendagsvlieg die zijn dag niet heeft!
Wat is het toppunt van sadisme?
Een helikopter met een schietstoel!
31

2017
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
September
22
22
23
24
25
26
27
29
30

Oktober
4
5
6
6
7
8
8
9
11
12
13
13
16 t/m 20
20
22
25
27
28
November
3
4+5
15
16
17
18
19
25
26
27
29

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
St. Jan Baptistschool: 18u-19.30:
informatiemarkt
St.Jan Baptistschool: schoolreis Toverland
VKS: Kienen
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Jubileumviering Koers van Oers:
voor alle Oerlenaren. Vanaf 17.00u in
Dorpscentrum d’Ouw School
St Jan Baptistschool: studiedag
St. Jan Baptisschool: staking, school
gesloten
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
Harmonie: Violenactie
TCO: dagje pretpark
Harmonie: jubileum concert Jan Coppens
in de Schalm
KVB: Henk Griffoen vertelt over
wandelingen naar Santiago di
Compostella
VKS: Moederdagviering
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Route 66
Ophalen groene kliko + PMD-zak
St. Jan Baptistschool: workshopdag:
kinderboekenweek
St. Jan Baptistschool: herfstvakantie
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
VKS: Kaarten en rummikuppen
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
Boekenmarkt d’Ouw School
VKS:KVB-avond
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn
Bosbender Kids (14.00u—16.00u)
TCO: zoektocht
Sinterklaas in d’Ouw School
Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
KVB: Sinterklaasavond
VKS: Sinterklaasavond

December
1
6
11
13
15
16
17
18
20
25 t/m 5
jan

Bosbenderkids (14.00u—16.00u)
St Jan Baptistschool: studiedag
KVB: kerstdoe-avond
VKS: kerstviering
Bosbenderkids (14.00u—16.00u)
Kerst Meemekoar
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u-12.30u
KVB: kerstviering
VKS: kerststukjes maken
St. Jan Baptistschool: kerstvakantie

2018
Januari
5
28

TCO: Voltage
TCO: dagje sneeuw (of 4 februari)

Februari
4

TCO: dagje sneeuw (of 28 januari)

Maart
2
23

TCO: (ovb) Voorjaarsactiviteit
TCO: informatieavond Braderie

April
8

TCO: Braderie

Mei
26

TCO: verrassingsactiviteit

Juni
(29)-30 +
1 juli

TCO: Tiener4Tieners

Augustus
(9)-t/m 12 TCO: Bivak
25
TCO: Afsluiting

De volgende kopijdatum is

2 oktober 2017

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
32

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

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

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft T 040 206 83 25
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

