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 Bezoek Vekemans Fonds 
aan India 
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Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 
Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  
of via Marlène Snelders - Linssen ( 253 93 19 ). 
Op de volgende plaatsen ligt de koers:  
bij de Rabobank in Oerle en in Dorpscentrum d’Ouw School. 

Stichting Koers van Oers 
Secretariaat: Miranda van Vlerken - van Iersel,  
St. Janstraat 50, 5507 ND, E-mail: secretariaat@koersvanoers.nl 
Penningmeester: Voor veranderingen in de machtigingen; 
Wim Luijkx, Feit 43, 5507 MC Veldhoven 

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage is 
NL92RABO0138500819 bij de Rabobank te Oerle. 

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

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

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

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

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

Colofon 

Verschijningsdata 2018 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

5 30-04-2018  20 (16-05-2018) 

6 28-05-2018  24 (13-06-2018) 

7 25-06-2018  28 (11-07-2018) 

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

8 27-08-2018  37 (12-09-2018) 

9 01-10-2018  42 (17-10-2018) 

10 29-10-2018  46 (14-11-2018) 
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Oppas adres gezocht 

Ik ben Yasmijn en ik zou het heel leuk vinden om 
regelmatig op te passen. Ik ben 14 jaar en zou 
kunnen oppassen in de weekenden, avonden en 
eventueel vrijdagmiddagen.  
Als u interesse heeft, kunt u mailen naar 
yasmijnvm@hotmail.com.  
Dan kom ik graag een keertje kennis maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yasmijn van Maris 

Vijftiende Oerse 
Motortoertocht:  
“de Betuwe route” 
 
Ook dit jaar organiseert OMTT 
weer de bekende motor toertocht 
voor alle motorrijders uit Oerle en 
andere bikers die verbonden zijn met Oerle. 
 
Dit jaar leidt de route naar de omgeving Nijmegen 
en het rivierenlandschap daaromheen. 
 
Onderweg zal er uiteraard voldoende gelegenheid 
zijn om gezellig samen te pauzeren onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
 
We vertrekken weer vanaf Gasterij ’t Dorpsgenot te 
Zandoerle (’t Geitenboerke). 
We verwachten iedereen op zondag 27 mei a.s. 
tussen 8.30u en 9.30u. 
Jullie worden natuurlijk weer met koffie en gebak 
ontvangen. 
 
’s Avonds sluiten we af met de bekende gezellige 
barbecue. 
 
Meld je vast aan (zie formulier of on-line via  
http://omtt.oerle.net) en tot binnenkort bij onze 15e 
rit, de Betuwe route! 
 
O.M.T.T. 
Martijn van Balen, 
Egbert Daal 

15e Oerse Motortoertocht 

Deelnameformulier voor de Oerse Motortoertocht  
“de Betuwe route” 27 mei 2018 

 
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 18.00u 
Graag z.s.m. invullen en aan een van de onderstaande personen retourneren.  
(Graag uiterlijk 20 mei 2018 inleveren en betalen in een gesloten envelop) 
 
Egbert Daal : Welle 8 040-2053543 
Martijn van Balen : Nieuwe Kerkstraat 3a 040-2413306 
 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

Tel.: ………………………………………  

Motor merk/ type …………………………………… Kenteken:………………………… 

E-mailadres:…………………………………………………………………………………………… 

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

Ik kom op de BBQ met ……… volwassenen (€16,- pp) € …………… 
 Deelname wordt totaal:  € …………… 
Zie ook onze site: omtt.oerle.net 
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Stem op de Koers van Oers! 

Draagt u de Koers van Oers een warm hart toe, 
STEM DAN NU! 
 
Ben je lid van de Rabobank. Stem dan mee in de 
Rabo clubkas campagne! 
Van 5 t/m 30 april kun je op 5 verenigingen 
stemmen om hun clubkas te spekken. 
De informatie over het stemmen krijg je via de 
Rabobank. 
 
STEM DAN OP DE KOERS VAN OERS! 

Hieronder het veld programma van BIO1: 
 
15 april 10.30u BIO 1 - Focus 1 

Sportpark de Heikant 
22 april 10.30u Mikado 1 - Bio 1 

Sportpark 't Oudven Mierlo 
13 mei 10.30u BIO 1 - Eykelkorf/Omhoog 1 

Sportpark de Heikant 
27 mei 12.15u De Kangeroe 1 - BIO 1 

Sportpark de Hockeyclub Geel 
Zwart in Veghel 

Wedstrijdprogramma BIO 1 
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Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32 
www.dineecafedekempen.nl -  
info@dineecafedekempen.nl 

 

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

Heeft u 
ons eigen 
likeurtje al 
geproefd? 

info@nipperke.nl 
www.nipperke.nl 

Hoi allemaal, 
 
Vrijdag 2 maart zijn de meiden van TCO naar een 
fotoshoot geweest. Wij moesten als allerlaatste, 
rond een uur of 7, naar de fotoshoot. We kwamen 
aan en werden vriendelijk ontvangen.  

Ze gaven ons een voorgebakken cake die je dan zelf 
mocht versieren met fondant en andere leuke 
dingetjes. Je werd om de beurt omgeroepen om in 
de make-up te gaan en je haren te laten doen. 
Terwijl we aan het wachten waren voor ons haar te 
laten doen, werden we gevraagd om een pizza te 
maken. De sfeer was super gezellig. Iedereen zat 
met elkaar te kletsen met het geklik van de camera 
op de achtergrond. Na een uur waren wij ook aan de 
beurt. Eerst werden er foto’s gemaakt met een 
zwart doek op de achtergrond.  

Dat was een foto vanaf je taille. Ook werden er 
foto’s geschoten waar je dan volledig op stond, dat 
was met een witte achtergrond. Nadat alle foto’s van 
iedereen klaar waren, mocht je ook nog groepsfoto’s 
laten maken. Wij hebben er ook een paar samen bij 
het witte doek. Na duizend klikjes was er toch echt 
een einde gekomen aan de dag. Iedereen nam haar 
versierde cakeje mee naar huis en deed haar jas 
aan. Helaas komt er aan al het leuke toch een eind… 
Totdat het plotseling sneeuwde! In begin maart?! 
Iedereen sprong snel de auto in en we reden na een 
leuke avond weer naar huis.  
 

Fotoshoot TCO-meiden 

Kusjes, 
 
Loïs Sandkuijl en Sterre van Lieshout. 
 
TCO wil de volgende personen bedanken; 
 
Edwin Jansen; Studio 76.nl 
Susan Faes; Blush & Brows 
Eva Kuypers; visagie.tv 
Sandra Bierens; visagie en haarstyling 
Anne Schaeps; visagie en haarsyling 
Guido van Echteld; 1eye2you Fotografie 
Sasha Tychkovska; Sasien Photography 
 
Meer foto’s op https://www.facebook.com/tcoonline 
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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 

Zondag 4 maart zijn we met het 
TCO naar de Biestheuvel geweest. 
Dat is een soort van 
activiteitenpark, waar je kan 
klimmen, voetballen, etc. Om 
kwart voor 12 verzamelden we op 
het oude kerkplein. We vertrokken 
om kwart over 1, want íemand had zich verslapen. 
(we hebben trouwens de regel dat degene die het 
laatste is het verslag moet schrijven) Toen konden 
we vertrekken. Na ongeveer 20 minuten kwamen we 
aan. We waren aan de vroege kant, dus we maakten 
nog gebruik van de sneeuw die 2 dagen daarvoor 
gevallen was.  
 
Toen was het tijd om groepjes te maken. Er waren  
3 groepen, leerjaar 1, leerjaar 2&3, en leerjaar 4. 
We gingen 3 activiteiten doen. Freefall, Jakobsladder 
en kratjes stapelen. Onze groep (2&3) begon met de 
freefall. Zo’n 10-15 meter boven de grond was een 
klein platform waar je met de trap omhoog kon. 
Daar moest je naar beneden springen aan een touw, 
dat zo’n 5 meter boven de grond pas weerstand zou 
geven. Zo had je een vrije val van zo’n 5-10 meter.  
Toen we een korte pauze 
hadden gehad, gingen we naar 
de Jakobsladder. Dat is een 
ladder van 6 grote balken, die 
allemaal aan elkaar vast zitten, 
maar alleen aan de bovenkant, 
en losjes aan de zijkanten, 
waardoor ze erg wiebelden. Er 
kwam een steeds grotere 
afstand tussen de balken 
naarmate je hoger kwam. In het 
begin zal het rond 180 
centimeter geweest zijn, en op 
het einde 2 meter. We maakten 
eerst 3 groepjes. De wedstrijd 
was om sneller dan de andere 2 
boven te komen. Van je groepje klom iemand, 
zekerde (zorgen dat de klimmer niet naar beneden 
valt) iemand, en stond er iemand als back-up, die 
ervoor zorgde dat als de zekeraar zijn concentratie 
even verloor, en de klimmer viel, hij het touw nog 
vast had.  
 

TCO naar Biestheuvel 

Weer een pauze verder, gingen we kratjes stapelen. 
Je kon kiezen om 1 of 2 stapels te gebruiken. Bij 2 
stapels zou het makkelijker zijn om te stapelen, 
maar de kans was 2x zo groot dat een toren omviel. 
Bij 1 toren zou je als je goed je balans kon houden 
heel hoog moeten kunnen stapelen. Het record van 
onze groep was 22. Het record van alle groepen was 
26 van de 4de klas. Het record van de Biestheuvel 
was 30.  
 
Toen waren we nog buiten een beetje aan het 
voetballen, en werden we naar binnengehaald om te 
eten. Om een uur of 5 gingen we weer naar huis. 
Het was een leuke dag geweest. 
 
Siegert de Jong 
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Keuringsarts 
Berkt 18 
5507 LN Veldhoven 
040-2301452 
Spreekuur na telefonische afspraak  
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur. 

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen, 
wegen, etc beschreven. Bij een juiste invulling vind 
je in de grijze vakken van boven naar beneden de 
naam van een familie die in Oers woont of heeft 
gewoond. 
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl. 
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit 
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe 
vaker je meedoet hoe groter de kans ! 
U moet de volledige oplossing vóór de 
kopijdatum insturen. 
 
De oplossing van Crypto 50 was:  
1. BraDerie 
2. As 
3. GeiteN Kijk Dagen 
4. ArchIpel 
5. GEr 
6. OerLe 
7. Van OorSchot 
 
Familienaam: Daniels 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans, Jo ten Have, 
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Corné Kelders. 

Crypto Oers, puzzel 51 

Een aantal inzenders had helaas bij het antwoord op 
vraag 7 “Van Oirschot” ingevuld zoals de crypto zou 
vermoeden, maar Ton en Gonny heten nu eenmaal 
“Van Oorschot” met hun achternaam. Volgende keer 
beter dus . 

 
1. De handeling van een man/vrouw was een 

Stimulans (7) 
2. Gewapendved is anders een straat bij Zandoers 

(11) 
3. Bart is één van de gravers op Sella 20 (8) 
4. Deze opsteker brengt Kokkie van Aaken in de 

praktijk (4,4,3) 
5. Wagen binnen voor mevrouw Leemans (5) 
6. Versperring door VKS op het laatste dagdeel van 

30 mei a.s.? (16) 
7. Wooninitiatief van toekomstige Oerse bewoners is 

een engelse wens (4) 
 
Succes !! 

1.                                

2.                                        

3.                                  

4.                                        

5.                            

6.                                                

7.                           
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 

U kunt bij mij terecht voor: 
- Reflexzone behandelingen (ook preventief) 
- Massages 
- Coaching 
- Voedingsadvies 
- Ademhalingstherapie 
(Veelal vergoed door zorgverzekeraars) 
 
Karin Wijnhoven - W-cair2 
Natuurgeneeskundig Therapeut 
Mobiel: 06-22 80 31 90 
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 

Janus van Lieshout trotse winnaar 10e 
trekking Crypto Oers! 
 
Onlangs hebben wij alweer voor de 10e maal 
een winnende naam van een Oerse puzzelaar 
uit de hoge hoed mogen trekken. Deze keer 
was de gelukkige winnaar Janus van Lieshout 
die bijna alle Crypto’s heeft opgelost en de 
juiste familienaam steeds instuurt naar 
redactie@koersvanoers.nl.  

 
Janus is inmiddels de 
trotse bezitter van zijn 
prijs: een cadeaubon 
van het Dorpsgenot in 
Zandoerle. 
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. 

Winnaar crypto  
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Parochieberichten: 

 

Gedoopt: 
Brent Adriaans  
 

Overleden: 
† Cees van der Velden, Zandoerle  
 

Pastoraal team: 
Pastoor Frank As, Lange Kruisweg 7, 5503 RA 
040—282 70 68    fas@christuskoning.nl 
Pater Jozef Aruldoss, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA  
040 – 205 13 50  paterjozef@christuskoning.nl 
 

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.  
 

Noodnummer=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. € 11,- 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 

De parochie 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 14 april:  
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 

Zondag 15 april: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) (viering 

met communicanten) 
 

Zaterdag 21 april: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Zondag 22 april: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering: Vormselviering  

(Con Brio) 
 

Zaterdag 28 april: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 

Zondag 29 april: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Selster Dameskoor) 

(viering met communicanten) 
 

Dinsdag 1 mei: 
19.00 uur: Opening meimaand (CK-dameskoor) 
 

Zaterdag 5 mei:  
19.00 uur: Eucharistieviering  

(Veldhovens Mannenkoor) 
 

Zondag 6 mei: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)  
15.00 uur: Marialof met Onze Lieve Vrouwegilde  

(CK-dameskoor) 
 

Donderdag 10 mei: Hemelvaart 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (NCB-koor)  
 

Zaterdag 12 mei:  
19.00 uur: Eucharistieviering  
 

Zondag 13 mei: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)  
15.00 uur: Marialof (samenzang) 
 

Zaterdag 19 mei: Pinksteren 
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 20 mei: Pinksteren 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)  
15.00 uur: Marialof (samenzang) 
 

Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag 
10.00 uur: Eucharistieviering (Herenkoor)  

Meimaand = Mariamaand 
In de kapel in Zandoerle wordt iedere 
maandagavond om 19.00 uur het rozenhoedje 
gebeden.  
De kapel is open van 8.00 uur tot zonsondergang. 
 
Ook in Meerveldhoven zullen er door diverse 
bedevaarten naar Onze-Lieve-Vrouw ter Eik in de 
Christus Koningkerk weer extra bezoekers worden 
verwacht.  
 
Mistijden door de week veranderen! 
De door-de-weekse vieringtijden wijzigen na Pasen:  
op maandag en vrijdag is er om 9.00 uur een 
Eucharistieviering, op dinsdag, woensdag en 
donderdag blijft de viering om 19.00 uur. 
 
Pater Jozef op vakantie 
Ook pater Jozef gaat zijn congregatie en het 
thuisfront weer bezoeken.  
Eind mei hopen wij hem vol energie weer terug te 
zien in de pastorie en de parochie. 
 
Bedevaart naar Scherpenheuvel 
Op zaterdag 16 juni a.s. wordt de jaarlijkse 
bedevaart weer georganiseerd door de Broederschap 
van de Beerse processie. U kunt zich nog opgeven 
bij Petra de Lepper (tel. 253 33 13).  
Kosten busreis € 17,50 
Kinderen € 11,-. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Meimaand - Mariamaand 
Kerkbezoek mag wat 
teruglopen, de kaarsjes 
bij Maria blijven 
branden. Niet alleen 
ouderen steken een 
kaarsje op, ook 
gezinnen lopen een kerk 
of kapelletje binnen om 
even te bidden, een 
moeder met een kind, 
een echtpaar op hun 
fietsroute.  
 
Meerveldhoven is 
vanouds een 
bedevaartplaats door 
het mirakelbeeldje van Onze-Lieve-Vrouw ter Eik in 
de boom die staat in de Mariakapel van de Christus 
Koningkerk aan de Kapelstraat-Zuid. Iedere dag van 
de week kunnen mensen er overdag terecht. En dat 
doen ze. Het boek waarin mensen een 
gebedsintentie kunnen opschrijven of Maria kunnen 
danken voor verhoord gebed, laat zien wat er onder 
de mensen leeft.  
Wat geldt voor het hele jaar, geldt bijzonder voor de 
meimaand. Dan is het aantal mensen dat even 
binnenloopt vele malen groter dan normaal. 
Daarnaast zijn er georganiseerde bedevaarten uit 
alle hoeken van de Kempen met een eigen viering of 
bij de gewone vieringen. 
Die zijn op zondag om 8.30 (een ´stille mis´) en om 
10.00 uur (een gezongen eucharistieviering met 
koffiedrinken na afloop, die ook via Omroep 
Veldhoven op tv te volgen is). 
 
In de meimaand is er iedere zondag bovendien 
aanbidding, het Marialof, waar veel mensen gebruik 
van maken. En op 1 mei en 31 mei zijn er 
bijzondere vieringen om de Meimaand te openen en 
te sluiten. 
Wij nodigen u van harte uit om deze meimaand, 
alleen of met velen, Maria een bezoek te brengen. 
 
Voor meer informatie kunt u tijdens de ochtenduren 
bellen met (040) 253 22 31 of kijken op 
www.christuskoning.nl  
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Overal worden we toegesproken, moet ik zelf een 
woordje doen over het Vekemansfonds en overal is 
er een programma gemaakt waarbij de kinderen en 
ook de zusters zingen en dansen. Het is 
overweldigend, hartverwarmend. 
 
We zien dat een locatie van de zusters in bijna alle 
gevallen bestaat uit een klooster, een  
of meerdere scholen, een hostel, soms een medisch 
centrum en een flinke moestuin.  

Hoofddoel van de zusters is het overtuigen van de 
zeer arme mensen van het nut om hun kinderen 
naar school te laten gaan. Het Vekemansfonds 
steunt dan ook voornamelijk onderwijsprojecten of 
projecten die hieraan gelinkt zijn. Zo helpen we bij 
de bouw of renovatie van school- en 
hostelgebouwen, het aanschaffen van materialen, 
naai-, weef- en computerlessen.  
 
We bezoeken veel scholen en hostels waar de 
kinderen verblijven die zo ver van school wonen dat 
ze hun ouders soms maanden niet kunnen 
bezoeken. We zien hoe het hostel er van binnen 
uitziet en de omstandigheden waarin de kinderen 
studeren, spelen, eten en slapen. In onze ogen in 
een erg minimaal, soms vochtig gebouw, een ijzeren 
smal bed met een dun matrasje. Alle spulletjes die 
ze hebben passen op of onder het bed. Maar vrolijke 
gezichten, elkaar helpen, hand in hand, oudere 
kinderen zorgen voor de kleintjes, en 24/7 oppas 
van de zusters. 
 
Omdat we in de laatste 2 jaren enkele grote legaten 
mochten ontvangen, zijn we nu in staat om in 
Borbam een geheel nieuw hostel te bouwen dat de 
naam “de Vekemans Hostel” gaat dragen. In een 
arm gebied waar de meeste vrouwen de hele dag 
thee plukken in de gloeiende zon of in de regen. Het 
weer is extreem in India, te heet, te nat of te droog. 
Veel mensen zijn werkloos of verdienen er één euro 
per dag. In deze omgeving maken we een wandeling 
en zien we hoe de thee-plukkers en hun gezinnen 

Bezoek van Vekemansfonds in India 
2018. (Assam) 
 
Op 8 februari vertrek ik, vergezeld door mijn man, 
naar India om een bezoek te brengen aan de zusters 
Ursulinen in het gebied Assam en Chhattisgarh, 
waar we de recente projecten van het 
Vekemansfonds bezoeken en sponsorkinderen 
ontmoeten. Het is een aantal jaren geleden dat er 
iemand van het fonds is geweest, maar we kennen 
de zusters via de vele mailcontacten en een 
ontmoeting bij hun jaarlijkse bezoek aan het 
moederhuis in Brussel. In Assam hebben we 
rondgereisd met de zusters Lucienne en Puspha 
Rose, en in Chhattisgarh met zuster Philomina, 
toegewijde en warme zusters.  
 
We hebben de kinderen gezien in hun armoede thuis 
en de blije gezichten in de hostels en de scholen bij 
de zusters. 

In Assam zullen we plekken gaan bezoeken waar we 
als Vekemansfonds de laatste jaren projecten 
gesteund hebben. Overal worden we zo hartelijk 
verwelkomd dat je er verlegen van zou worden. 
Overal onthaal met sjaals, bloemen en kransen, 
handen en voeten wassen.  

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

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

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

www.dietistveldhoven.nl 

 

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

Onderhoud 
 APK 
Diagnose 
 Airco-onderhoud 
 Camperonderhoud 
 Schadeherstel 

 Verkoop nieuwe en 
gebruikte auto’s 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 
    Kwaliteitsonderdelen 

wonen en leven. De huisjes zijn schamel, geen deur, 
geen meubels.  Muren gemaakt van bamboe en 
leem, waardoor het na elke moesson weer in elkaar 
zakt. 

De zusters proberen de leefomstandigheden te 
verbeteren. Bij menige school hebben we toiletten 
kunnen bouwen en soms is een tractor geschonken 
zodat veel kleine boeren het land beter kunnen 
ploegen. Op veel plekken zie je nog ossen aan een 
juk om het land te bewerken op de rijstvelden. 
 
Op 6 plekken in Assam hebben we scholen en 
hostels bezocht. Sommige scholen met een paar 
honderd kinderen, maar ook met 1500 kinderen. 
Tussen 50 en meer dan 100 kinderen in één klas is 
heel normaal hier. In de hostels wonen soms enkele 
tientallen kinderen tot enkele honderden, variërend 
van 3 tot 16 jaar. Dit vraagt om structuur en 
discipline bij het slapen, studeren en eten. Het 
voedsel bestaat voor 95% uit rijst, er zit ‘dahl’ bij, 
een sausje, en wat groenten. Eenmaal per maand is 
er een klein beetje vlees, meestal kip, en heel soms 
een ei. Om stookkosten te sparen wordt de rijst op 
houtvuren in stookhaarden van klei (‘mud’) gekookt. 
 
We merken hoeveel invloed het Vekemansfonds in 
de loop van meer dan 30 jaren in deze delen van 
India heeft gehad. Zoveel gebouwen, toiletten, 
ambulances, schoolmeubilair is geschonken. Zoveel 
kansloze kinderen zijn er opgevangen in hostels en 
naar school gegaan. De zusters zeggen: “we can 
never repay”. Tienduizenden kinderen van de 
armste tribalen hebben een middelbare 
schoolopleiding kunnen volgen waardoor hun kijk op 
het leven, hun omstandigheden en kansen voor de 
toekomst compleet is gewijzigd en verbeterd.  
 
Volgende keer: Chhattisgarh. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Riet van de Ven 
projecten@vekemansfonds.nl 

Informatieavond Vekemansfonds 

Op donderdag 26 april organiseert het  
Vekemansfonds een informatieavond  
over haar activiteiten in India. 
  
In “d’Ouw School” vertellen Riet en Jan van de Ven 
aan de hand van foto’s over de gerealiseerde 
projecten die zij tijdens hun bezoek aan India 
hebben gezien en over de vele kinderen die ze 
daarbij hebben ontmoet. Zuster Philomena uit India 
zal eveneens aanwezig zijn en zij zou het fijn vinden 
om u te ontmoeten. 
 
Aanvang van deze avond : 20.00 uur. 
Lokatie: Dorpscentrum d’Ouw School. 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op 
deze avond.  
 
Vriendelijk verzoek om u aan te melden vóór 20 
april bij Susan Broers-van Roosmalen 
Email: info@vekemansfonds.nl  
of tel.: 06-51257215 
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Ponyclub de Hinnikers 
 
Heel trots zijn wij op onze ponyclub! Op 19 april 
1973 is de club opgericht, dat wil zeggen dat onze 
ponyclub volgende maand al 45 jaar bestaat.  
We hebben 23 rijdende leden!  
 
We zijn een club die veel onderneemt. We rijden 
veel wedstrijden, verschillende amazones mochten 
naar de Brabantse kampioenschappen! Heel goed 
gepresteerd. En zelfs mochten Mandy van der 
Velden, Renee Meijer, Maartje Tielemans, Danique 
van der Heijden en Sofie Nouwens bij Indoor 
Brabant rijden. Geweldig!  
 
Ook doet de ponyclub mee aan de jaarlijkse Oerse 
braderie. De kinderen kunnen dan een ritje op onze 
pony’s rijden.  
Omdat wij 45 jaar bestaan, gaan wij op 27 mei 2018 
concours hippique Oerle organiseren! Dit wordt 
gereden op Habraken tegenover ‘De Knegt 
Tractoren’. 
 
We zijn daar al een paar weken mee bezig om dat 
goed te laten verlopen!  
We zouden ‘t heel leuk vinden als jullie een kijkje 
komen nemen op onze wedstrijd!  
 
M.vr. gr. Ponyclub de Hinnikers 

TCO Clubkas 45 jaar “de Hinnikers” 

Draag je het Tienercomité Oerle een 
warm hart toe, STEM DAN NU! 
 
Wat is het Tienercomité Oerle: 
Tienercomité Oerle zorgt al jaren voor een 
gevarieerd activiteitenprogramma voor de tieners. 
Door voor hen en met hen leuke activiteiten te 
organiseren hopen we de saamhorigheid in stand te 
houden en hen verantwoordelijkheidsgevoel te 
geven. 
Onderneem iets, bouw samen aan iets, have fun! 
 
Wat zoeken we: 
Mensen die ons daarbij willen steunen! 
Ben je lid van de Rabobank. Stem dan mee in de 
Grote clubkas campagne! 
Van 5 t/m 30 april kun je op 5 verenigingen 
stemmen om hun clubkas te spekken. 
De informatie over het stemmen krijg je via de 
Rabobank 
Hebt u graag een gelukkige tiener: 
STEM DAN OP HET TIENERCOMITE! 
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Herdenkingen Veldhoven 

Na een woord van welkom, het “Taptoe-Signaal” en 
het luiden van de klok worden twee minuten stilte in 
acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens 
Muziekkorps het Wilhelmus en houdt de 
burgemeester een toespraak. Hierna volgen elfjes 
voorgedragen door kinderen van een Veldhovense 
basisschool en wordt de World Peace of Flame 
aangeleverd voor het ontsteken van de fakkel. 
Een leerling van het Sondervick College zal een 
gedicht ten gehore brengen en er klinkt 
koraalmuziek. Het gilde neigt onder tromgeroffel de 
Gildevlag.  
Door verschillende organisaties zal tenslotte een 
krans of bloemstuk worden  gelegd, bijgestaan door 
leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka. 
 
Voor relevante informatie over de Dodenherdenking 
in Veldhoven, zie: https://www.veldhoven.nl/over-
veldhoven/dodenherdenking 

Werkgroep Herdenkingen Veldhoven 
nodigt u uit op 4 mei 
 
De gemeentelijke Werkgroep Herdenkingen 
Veldhoven (voorheen Stichting Dodenherdenking 
Veldhoven) organiseert elk jaar de herdenking van 
alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, 
door oorlogshandelingen en terreur zijn 
omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de 
Veldhovense burgers en militairen die in het belang 
van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn 
gevallen en naar de slachtoffers van het 
bombardement in Zeelst op 17 september 1944. 
Ook dit jaar zal de herdenking plaatsvinden bij het 
Klokmonument aan de Kleine Dreef op 4 mei en de 
herdenking bij het monument  "Donderslag bij 
heldere hemel" aan het Meiveld op 17 september. 
 
4 mei-herdenking 2018 
 
Gezamenlijke STILLE TOCHT naar het 
Klokmonument om 19.40 uur 
 
Vanaf de kiosk aan de Plaatse, tegenover de H. 
Caeciliakerk, verzamelen de leden van het College 
van Burgemeester en Wethouders, de werkgroep 
Herdenkingen Veldhoven, leden van het Gilde H. 
Caecilia, leden van het Veldhovens Muziekkorps en 
leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka zich om 
tezamen met andere belangstellenden te voet te 
gaan naar het Klokmonument aan de Kleine Dreef. 
 
Herdenking en kranslegging bij het Klokmonument 
om 19.50 uur 
 

Komt u ook?  
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd 

graag op vrijdag 4 mei 2018 om 
19.40 uur bij de kiosk aan De 

Plaatse voor de gezamenlijke tocht 
naar het Klokmonument. 

De herdenking bij het 
Klokmonument aan de Kleine Dreef 

start om 19.50 uur. 
U bent van harte welkom! 

“Ons laatste slotconcert” 
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Reünie en feestavond RKVVO 8 juni 
2018 
 
Voetbalvereniging RKVVO bestaat dit 
voetbalseizoen 75 jaar.  
 
Op 3 december 1942 is de voetbalclub uit Oerle 
opgericht. Uiteraard laat de club deze bijzondere 
gebeurtenis niet ongemerkt voorbij gaan. Het 
hoogtepunt van het jubileum wordt een spetterend 
feestweekend van 8 t/m 10 juni 2018. Dit feest 
wordt gevierd op het sportpark aan de 
Heikantsebaan in Veldhoven en iedereen is het hele 
weekend van harte welkom! Op vrijdag 8 juni 2018 
vindt er een reünie en feestavond plaats. Dit is de 
uitnodiging voor jou als je op één of andere manier 
betrokken bent geweest bij RKVVO in de afgelopen 
75 jaar. 

RKVVO vindt het fantastisch als zij naast de huidige 
leden ook zo veel mogelijk oud-leden kan 
verwelkomen om het glas te heffen en er een 
spetterende feestavond van te maken. Dus kom 
naar deze geweldige avond op vrijdag 8 juni, 
ontmoet een heleboel oud-team- en clubgenoten en 
haal herinneringen aan vroeger op.  

Feest bij RKVVO 

Vanaf 18.00 uur ben je van harte welkom. Tot 21.00 
uur is er een receptie met enkele officiële dingen, 
maar kun je wel met achtergrondmuziek lekker 
bijkletsen onder het genot van een hapje en een 
drankje. Na 21.00 uur zorgt feestduo Markant voor 
de entertainment en gaat het dak eraf!    
 
Vragen of ideeën kunnen gericht worden aan 
reunie@rkvvo.nl. Ook ontvangen we hier graag 
e-mailadressen en telefoonnummers van oud-leden. 

Daarnaast doen we een oproep om foto’s of leuke 
feitjes over RKVVO te sturen naar reunie@rkvvo.nl. 
Deze kunnen we gebruiken ter gelegenheid van het 
jubileum.  
 
Aanmelden is niet nodig en de entree is gratis. 
RKVVO hoopt dat zoveel mogelijk (oud-)leden naar 
de reünie komen en roept iedereen op om zoveel 
mogelijk oud-teamgenoten te vragen om ook te 
komen. 



15 

Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Kinderhulp collectanten weer langs de 
deuren van 16 t/m 21 april 
 
1 op de 8 kinderen in ons land heeft geen fiets, 
kan de opleiding niet afmaken of heeft geen 
zwemdiploma. En dat terwijl je als kind niets 
liever wil dan er gewoon bij horen en meedoen 
met je vrienden en klasgenoten. Om dit 
mogelijk te maken, doet Nationaal Fonds 
Kinderhulp van 16 t/m 21 april een beroep op 
uw vrijgevigheid. Steun kinderen in armoede 
en geef aan de collectant! 
 
Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede 
opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten 
horen, maar helaas is dit voor 421.000 kinderen niet 
zo vanzelfsprekend. Ze kunnen niet meedoen met 
leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. 
Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals 
zwemlessen,  een dagje uit, een fiets, opleiding of 
een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij 
moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst 
verdienen! 
 
Om al deze kinderen te kunnen helpen, is veel geld 
nodig. Kinderhulp hoopt daarom op uw gift tijdens 
de collecteweek van 16 t/m 21 april. Elk jaar gaan 
er 17.000 collectanten op pad, dus grote kans dat ze 
ook bij u langskomen. Met uw gift steunt u niet 
alleen Kinderhulp, maar draagt u ook bij aan een 
mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en 
kan meedoen. Samen maken we dit mogelijk! 
 
Ga voor meer informatie over Nationaal Fonds 
Kinderhulp en de collecte naar www.kinderhulp.nl  
Kinderhulp collectanten weer langs de deuren van 
16 t/m 21 april 
 
Omdat de wijk Oerle enorm aan het groeien is en er 
een collectant is gestopt, zoeken wij nog 
collectanten. Je kunt contact opnemen met:  
Michel Bosch, bosch_michel@hotmail.com of  
06-15325879 

Groen en Keurig Clubkas 

Vorig jaar was de Rabobank Clubkas Campagne 
een groot succes. Ook Groen en Keurig kon 
met een leuk bedrag investeren in de 
vereniging. 
 
Ook voor dit jaar staan weer enkele verbeteringen 
op het programma. 
Wil u daar ook een bijdrage aan leveren? 
In april kunt u ons daarbij helpen en op ons 
stemmen. 
 
Alvast bedankt. 
Bloemenvereniging Groen en Keurig 

Collecte Kinderhulp 
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Programma Boergondisch Oers 

Vrijdagavond 1 juni en zaterdag 2 juni 2018 

BOERGONDISCH OERS 
SAMBA BANANA TROPICANA! 

Programma vrijdag 1 juni 
  
19.30 uur 
  
  
  
  
20.00 uur 
21.30 uur 

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

01.00 uur Sluiting   

 
Programma zaterdag 2 juni 
  
13.00 uur 
  
  
16.00 uur 
16.30 uur 

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

16.00 uur – 19.00 uur Boergondisch Food plein 
Kosten: € 8,50 pp 
Dit bedrag dient u contant te betalen bij het afhalen van de eetbonnen 
Ook tieners …..vergeet niet in te schrijven en eet gezellig mee 
  
Volley 
Wegens groot succes van voorgaande jaren, zal er dit jaar wederom  
een aparte poule gemaakt worden voor tieners (vanaf middelbare school) 
Een team bestaat uit minimaal 4 spelende deelnemers 
Deelname is op eigen risico 

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

Start avondprogramma in de tent mmv DJ Dominic Graat 
Sluiting 
  

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

Inschrijven vóór 22 mei 2018 
  
U kunt de bestelde eetbonnen (contant) betalen of  
pinnen en afhalen bij Dorpscentrum d’Ouw School 
Dinsdag 29 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 

Donderdag 31 mei Tussen 19.00 en 20.00 uur 
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Inschrijven vóór 22 mei 2018 
Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl 

Naam   

Adres   

Telefoonnr.   06- 

E-mail   
 

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

Datum Hulp X Naam 

Di. 29 mei Hulp bij opbouw tent (v.a. 18.00 uur)     

Vr. 1 juni Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur     

Za. 2 juni Groepje begeleiden of bij activiteit     

Za. 2 juni Scheidsrechter volleyen     

Za. 2 juni Hulp bij Food plein: 15.45 - 19.00 uur     

Za. 2 juni Barwerkzaamheden: O 16.00- 19.00 
 O vanaf 19.00 

    

Zo. 3 juni Opruimen (9.30 uur)     
 

Vr. 1 juni: Pub Quiz Inschrijving gratis 

Naam Team   

E-mail   

1 = Contactpersoon 5   

2   6   

3   7   

4   8   
 

Zat. 2 juni: Kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle Inschrijving gratis 

Naam kind 1   Groep   

Naam kind 2   Groep   

Naam kind 3   Groep   

Naam kind 4   Groep   
 

Zat. 2 juni: Boergondisch Foodplein € 8,50 p.p. Kinderen die deelnemen aan kinderactiviteiten 
 eten gratis frietjes mee 

Aantal personen  
 

Zat. 2 juni: Volley Inschrijving gratis 

Naam team   

E-mail   
Competitie 
  

Volwassenen 
Tieners (vanaf middelbare school) 

Namen 
deelnemers 

1 = Contactpersoon 4   

2   5   

3   6   
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 Adriënne van de Vorst Stepke 1 

 Mieke van Campen Janus Hagelaarsstraat 19 
 Voor meer informatie zie www.boergondischoers.nl 

Inleveren bij: 
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Nieuwe inwoners 

‘Wij komen dit jaar in Oerle wonen’ 
Wooninitiatieven Thuis in Oers en WISH 
(woonInitiatief Samen Happy) zijn twee 
verenigingen met als doel het realiseren, in 
stand houden en beheren van een kleinschalige 
woonvoorziening voor jong volwassenen met 
een verstandelijke beperking, die aangewezen 
zijn op 24-uurs begeleiding. 

Medio 2018 worden hun appartementen achter 
het voormalige KI-gebouw opgeleverd en 
krijgen de bewoners de sleutel van hun nieuwe 
woning. 

Onderstaand weer twee toekomstige bewoners 
die zich in de Koers van Oers graag willen 
voorstellen aan de Oerlenaren. 

Ik ben Lotte Eulderink 
en word bijna 23 jaar. 
Ik woon nu nog bij mijn 
ouders en zusje. Mijn 
oudste zus woont in 
Nijmegen. Ik kijk vaak 
DVD’s. bv 
Verschrikkelijke Ikke, 
Belle en het Beest of Ice 
Age. Mijn lievelingseten 
is spinazie met een eitje 
en een stukje worst. 

Ik vind het heel leuk om 
te koken. Vaak help ik 

mama mee. Soms mag ik zelfs een beetje alleen 
koken, maar dan is mama wel in de buurt. 

2 dagen in de week werk ik bij Brownies en Downies 
in Eindhoven. 1 dag bij de Libra bakkerij . En 1 dag 
in de week ga ik naar iemand toe om het 

huishouden te leren. Op woensdag ben ik altijd vrij. 
Ik sport ook heel graag. Iedere week ga ik naar 
fitness, skiën en dansen. Vorig jaar ben ik na 17 jaar 
wekelijks zwemmen hiermee gestopt. 

Ik luister ook graag muziek. Frans Bauer, Nick en 
Simon, Guus Meewis, Marco Bosato, Andre Hazes, 
Phil Collins vind ik erg leuk. 

Ik ben heel goed in strijken. Ik strijk niet alleen voor 
mijn ouders, maar ook voor opa, een tante, een 
vriendin en anderen als die dat vragen. Dat vind ik 
erg leuk om te doen. 

Iedere week ga ik even, samen met mijn ouders, 
kijken naar de bouw van het huis. Met hen en met 
anderen praat ik vaak over uit huis gaan. Samen 
met de andere mensen die in ons huis gaan wonen 
doen we regelmatig leuke dingen om elkaar wat 
beter te leren kennen. Dat is fijner als we daar dan 
gaan wonen. 

Ik wil graag paarse gordijnen. Mama heeft gezegd 
dat we dat samen uit gaan zoeken. En ik denk dat 
we wel een keer naar Ikea gaan om leuke spulletjes 
uit te zoeken. Mijn opa heeft gezegd dat ik een 
mooie stoel van hem krijg. Ik vind het heel 
spannend, en soms ook wel leuk. 

 

Ik heet Sanne en ik ben 
27 jaar oud. Op tv kijk ik 
graag naar programma's 
over baby’s en over 
trouwen. Mijn 
lievelingseten is 
zuurkoolstamp, maar dan 
wel met de echte Hema-
rookworst. Door de week 
ben ik 4,5 dag aan het 
werk voor Severinus. Ik 
werk 3 dagen per week 
bij Schippersstop,  
2 ochtenden help ik mee 
in een woonhuis op de 
Nieuwe Kerkstraat en  
1 middag werk ik bij de 
Dienstengroep op het 
hoofdgebouw van Severinus. 

Als ik vrij ben vind ik het fijn om lekker rustig op 
mijn Ipad filmpjes te kijken over bruiloften en over 
baby’tjes. Ook ga ik graag op pad met mama en 
help heel goed mee wanneer we de grote 
boodschappen doen. Vind ik heel gezellig! 

Mijn lievelingsmuziek is Hollandstalig en ik vind het 
leuk om dan mee te zingen. 

Ik ben goed in fietsen, jullie zullen mij dan ook 
geregeld rond zien rijden straks. Verder kan ik heel 
goed baby’tjes vasthouden en ze de fles geven. En 
ben ik heel lief voor ze. 

Om me voor te bereiden om in Oerle te gaan wonen 
ga ik regelmatig met mama of met de leiding van 
het logeerhuis kijken hoe het gaat met de bouw van 
ons nieuwe huis. Verder hebben we regelmatig 
activiteiten met alle nieuwe bewoners van "Wish" en 
leren we elkaar steeds beter kennen. Tot ziens in 
Oerle! 
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Pinksterconcert vernieuwd! 

Het traditionele buitenconcert van 
Muziekvereniging Sint Cecilia Oerle krijgt meer 
inhoud. Natuurlijk draait alles om de muziek en 
gezelligheid, maar het mag wat moderner en 
completer. Onder de titel “Music 4 All” wordt 
op 21 mei (2e Pinksterdag) weer het 
buitenconcert georganiseerd met een vol 
muziekprogramma.  
Jonge muzikanten die via school meedoen aan het 
muziekbende project. Natuurlijk ook onze eigen 
leerlingorkesten die graag hun muziek laten horen. 
Ons eigen harmonieorkest presenteert een licht 
programma waarin ook 2 nummers zijn opgenomen 
waarbij musicerende bezoekers in kunnen schuiven 
en zo eens (hernieuwd) kennis te maken om te 
spelen in een groot orkest. Men kan zich opgeven 
via actie@sintceciliaoerle.nl voor vragen en 
deelname. 
Het jeugdorkest van Knegsel/Wintelre laat met een 
eigen zeer variërend programma zien hoe leuk het is 
om muziek te maken. Ook de oudere generatie komt 
aan bod in het Kempisch Senioren Orkest. Zij 
bewijzen dat muziek geen houdbaarheidsdatum 
heeft.  
Voor de wijnliefhebber is een wijnbar aanwezig waar 
men een wijnproeverij kan meemaken. Naast de 
drankjes is ook gedacht aan de inwendige mens, 
want 2 foodtrucks maken lekkere hapjes, tegen zeer 
betaalbare prijzen, graag voor u klaar. 2 bartenders 
gaan met “De Oerse Hoop” rond, om u het lekkere 
borreltje te laten proeven.  
Vorig jaar zijn we gestart met de jubilarissen van de 
andere verenigingen van Oerle te eren met een 
serenade. Ook dat willen we dit jaar weer mogelijk 
maken; de uitnodigingen daarvoor zijn al gepost.  
En dat alles onder een warm zonnetje en dan kan 
het grote genieten beginnen.  

Karin Bloemen in muzikaal Oerle-
Knegsel spektakel. 
 
Muziekvereniging Sint Cecilia Oerle en Fanfare Heide 
Echo Knegsel gaan een theaterspektakel op de 
planken zetten die de bezoeker vanaf het eerste 
moment gaat verrassen. In Gemeenschapshuis De 
Leenhoef te Knegsel wordt een muziekavond 
voorbereid die plaatsvindt op 23 en 24 juni 2018.  
 
Topartiest Karin Bloemen is 
de belangrijke gast van 
deze show, die verder nog 
diverse regionale vocalisten 
heeft. Op een professionele 
wijze, onder de naam 
“STOORZENDERS“, beleeft 
men een show met daarin 
geluid, licht, animatie, 
artiesten, dansers, een 
combo en 2 orkesten die 
een doorlopend 
entertainment verzorgen. 
 
In deze 2 dagen worden  
3 uitvoeringen gepresenteerd; 1x op zaterdagavond 
en 2x op zondag. 
 
Via de website www.stoorzenders.eu kunt u zien wat 
er geboden wordt en belangrijker, u kunt er terecht 
voor de nodige toegangskaarten. 
 
Bezoek de site, laat u informeren, bestel 
toegangskaarten en we zien elkaar tijdens deze 
prachtige theaterproductie. 

Oerle-Knegsel spektakel 
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Vrijwilliger gezocht 

RKVVO zoekt OERSE Halloween 
deskundigheid. 
 
De werkgroep Oerse Gezelligheid van RKVVO is een 
enthousiaste groep vrijwilligers die thema-
versieringen (Sinterklaas, Kerst, etc.) aanbrengt in 
de kantine van RKVVO. 
 
Komend seizoen willen we voor de eerste keer onze 
kantine ook in Halloween sfeer brengen en zoeken 
wij iemand die ons hierbij kan adviseren, 
ondersteunen en zo mogelijk versierspullen kan 
regelen. Wilt u ons helpen? Neem contact op via: 
oersegezelligheid@rkvvo.nl 
 
Bij voorbaat bedankt voor de moeite. 

Trekkertrek Oerle 

Gilde St. Jan Baptist organiseert weer samen met 
pullingteam Red 'N Vet de TrekkerTrek in Oerle.  
Op zondag 20 mei barst het geweld los en meten 
onze deelnemers hun krachten met ronkende 
motoren. Maar wel pas nadat we op zaterdagavond 
19 mei het TrekkerTrek weekend afgetrapt hebben 
met een spetterende feestavond, met BZB en  
WC Experience! 
Entree is van 10:00 tot 16:30: €5,- 
Kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Na 16:30 Gratis entree. 
Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.trekkertrekoerle.nl of op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/trekkertrekoerle 



23 

Multinationale oefening met 
tankervliegtuigen vanaf vliegbasis 
Eindhoven. 
 
Tankervliegtuigen uit Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Nederland en de Verenigde Staten 
trainen van maandag 9 april tot en met vrijdag 
20 april gezamenlijk vanaf vliegbasis 
Eindhoven voor de European Air-to-air 
Refueling Training (EART). Jachtvliegtuigen die 
deelnemen aan de internationale vliegoefening 
Frisian Flag, die gelijktijdig vanaf vliegbasis 
Leeuwarden plaatsvindt, worden door deze 
tankervliegtuigen in de lucht voorzien van 
brandstof.  

  
De 
tankervliegtuigen 
zijn geschikt om 
met elkaar 
verschillende 
soorten 
vliegtuigen in de 
lucht te voorzien 
van brandstof. 
Training met 

internationale partners is noodzakelijk omdat 
daadwerkelijke inzet ook vaak in internationaal 
verband plaatsvindt. Door de European Air-to-air 
Refueling Training tijdens Frisian Flag te houden, 
krijgen de vliegtuigbemanningen de kans om in 
uiteenlopende scenario’s en in internationaal 
verband te trainen. Daarnaast staat EART in het 
teken van de uitwisseling van kennis en ervaringen 
tussen de bemanningen en logistiek personeel.  
  
Bijdrage aan de strijd tegen ISIS. Het afgelopen jaar 
hebben meerdere detachementen van vliegbasis 
Eindhoven, met een KDC-10 tankervliegtuig en C-
130 transportvliegtuig, deelgenomen aan Operation 
Inherent Resolve (OIR) boven Irak en Oost-Syrië. In 
totaal heeft de KDC-10 meer dan 5 miljoen liter 
brandstof afgegeven aan vliegtuigen van de anti-
ISIS-coalitie.  
  
Jachtvliegtuigen zijn in het missiegebied veelal 
afhankelijk van tankervliegtuigen. Inzet van deze 
vliegende ‘tankstations’ verlengt de missieduur van 
vliegtuigen en verhoogt daarmee het rendement van 
de missie. Tijdens OIR heeft de Nederlandse KDC-10 
het belang van deze niche capaciteit onderstreept. 

BMR/DTP en HPV vaccinaties op 
woensdag 18 april in Eersel. 
 
Afgelopen week ontvingen alle kinderen die dit jaar 
9 jaar worden en alle meisjes die dit jaar 13 jaar 
worden van het RIVM een oproep voor de 
vaccinaties BMR/DTP en HPV. Helaas staat er een 
verkeerde datum in deze uitnodiging. De GGD 
vaccineert alle kinderen op woensdag 18 april in 
sporthal de Kraanvogel in Eersel.  
 
De vaccinatiecampagne voor BMR-DTP en HPV start 
in de regio op 3 april. Alle kinderen die dit jaar  
9 jaar worden en alle meisjes die dit jaar 13 worden 
ontvangen een brief met uitnodiging van het RIVM. 
De GGD Brabant-Zuidoost voert deze vaccinaties uit 
op verschillende locaties in de hele regio. De BMR/
DTP prik  is de herhaling van de vaccinatie tegen 
bof, mazelen, rode hond (BMR) en difterie, tetanus 
en polio (DTP).  De vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie) is een 
regulier onderdeel van het Rijksvaccinatie-
programma.  
 
Woensdag 18 april vaccinaties in Eersel 
Kinderen uit Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, 
Reusel-de Mierden en een deel van Veldhoven zijn 
uitgenodigd in sporthal de Kraanvogel in Eersel. In 
deze uitnodiging staat helaas een verkeerde datum 
vermeld namelijk donderdag 19 april 2018. Dit moet 
zijn woensdag 18 april 2018. RIVM en GGD 
excuseren zich voor de verwarring.  
  
Wilt u meer weten over de BMR/DTP en HPV 
vaccinatie of over de locaties en data van deze 
vaccinatieronde? Kijk dan verder op  
www.bmr-dtpprik.nl of www.hpvprik.nl. 

Rectificatie GGD vaccinatie  Tankervliegtuig oefeningen  
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Verslag BIO kamp 

Wat was het een prachtige reis! 
 
Ook dit jaar zijn we weer met de gehele jeugd 
van korfbalvereniging BIO op kamp geweest.  
Deze keer was het thema: BIO gaat op 
wereldreis! 

Op vrijdag 23 maart verzamelden 45 meiden in de 
leeftijd van 6 tot 16 jaar zich op het vliegveld bij 
d’Ouw School. Gelukkig hadden ze bijna allemaal 
hun ticket meegenomen en werden ze opgewacht 
door de stewardessen en piloot, klaar voor vertrek! 
Nadat ze afscheid hadden genomen van de ouders, 
konden ze door de douane en kon de langverwachte 
reis eindelijk beginnen!  
Helaas had onze vlucht wat vertraging, dus 
vermaakten we ons op het vliegveld met een 
spelletje ‘ik ga op vakantie en neem mee’, werd het 
kamplied alvast geoefend en het weekend 
besproken. Ook hadden wij een echte piloot in ons 
midden waar we alles aan mochten vragen wat we 
altijd al hadden willen weten over vliegen.  
Vervolgens zijn we met z’n allen naar Reusel 
gevlogen, waar we onze bedjes hebben ingericht. 
Tijd voor het verkenningsspel; in de corvee-groepjes 
gingen ze op zoek naar stukjes van hun vlag. Deze 
zaten verstopt door de hele locatie.  

Dat kwam goed uit, want dan hadden ze gelijk alles 
alvast een keer gezien. Daarna mocht de jongste 
jeugd lekker ontspannen met spelletjes, knutselen 
en heel veel chips en snoep. De oudste jeugd 
speelde nog een bosspel in Hawaï. Dat was best wel 
spannend (want er bleek ook best veel water te zijn 
in het donkere Hawaï). Maar we hebben ook veel lol 
gehad.  
Bij thuiskomst was er, zoals altijd, lekkere warme 
tomatensoep! 
Rond 02.30 uur gingen de laatste meiden ook lekker 
slapen en dus konden ook onze laatste 
stewardessen naar bed.  
’s Morgens om 8.00 uur stond het ontbijt echter al 
weer klaar. Omdat de vlucht van de stewardessen 
voorlopig nog niet terugvloog, hadden zij de rol van 
reisleidster maar op zich genomen. 
Na een heerlijk ontbijtje en de verplichte corvee, 
arriveerde ook de Kangoeroeklup, de allerjongsten 
van de vereniging (3 tot 5 jaar). Gezamenlijk gingen 
wij een culturele tocht maken door Reusel, waar we 
op zoek gingen naar de plaatselijke bekende plekken 
en heel veel vragen mochten beantwoorden.  
Daarna was er ook nog een verrassing: Elk team 
mocht zelf in de supermarkt eten gaan kopen voor 
het avonddiner. En ze mochten dus ook zelf 
beslissen wat dat dan ging worden. Er werd veel 
overlegd, gerekend, spullen teruggelegd en 
compromissen gesloten. Maar uiteindelijk ging 
iedereen weer tevreden terug naar de blokhut.  
Omdat het niet te doen is, om naar alle landen te 
vliegen in het weekend, was er voor ’s middags een 
vakantiebeurs georganiseerd. Gelukkig was het 
buiten, want de zon scheen heerlijk! In groepjes 
gingen de meiden langs verschillende kraampjes, 
waar je iets leerde over het land en ook een 
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passende activiteit kon doen. Zo maakten we 
cocktails in Hawaï, raadden we dierengeluiden uit 
het Amazone-gebied, gooiden we (bij gebrek aan 
boomerangs) met frisbees uit Australië, speelden we 
Kubb uit Zweden, maakten we Chinese puzzels en 
ontcijferden we het Maya-schrift. Uiteraard speelden 
we ook een potje Nederlands korfbal en hebben we 
zelfs op de planeet Mars ervaren hoe het voelt om 
(bijna) gewichtloos te zijn! En natuurlijk gingen we 
ook in klederdracht op de foto als herinnering aan 
onze gezellige middag. 
Daarna was het tijd voor ons zelfgekozen diner. 
Onder de georganiseerde leiding van onze huiskok, 
kwamen er pannekoeken, broodjes hamburger, 
pizza, soep, broodjes en lekkere toetjes op tafel. 
Wat een gezelligheid! 
’s Avonds deed de jongste jeugd nog wat spelletjes 
en werd er weer geknutseld. De oudste jeugd had 
een mooie wandeling, alleen waren ze de kaart 
kwijtgeraakt, dus moesten ze de weg zelf terug zien 
te vinden. Een hoop gegiebel, gegil en gezang 
onderweg, zorgde ook daar voor een leuke avond.  
Bij de blokhut nog een kopje soep en toen verdween 
iedereen toch snel naar hun warme bedjes.  
Op zondag mochten we uitslapen (al was de klok 
verzet, dus daar merkten we vrij weinig van).  
We ontbijten op ons gemak met een eitje, zorgen 
dat de corvee weer gedaan wordt en pakken al onze 
koffers nog in. Buiten spelen we nog een koffer-
inpak-spel, oefenen we ons kamplied en sluiten we 
het weekend af met een frietje.  

Dan is het alweer tijd voor de terugreis. In Oerle 
worden wij warm onthaald door alle ouders, 
broertjes en zusjes. We zingen ons kamplied, 
pakken onze spullen en duiken lekker ons bed in. 
Lieve meiden, wat was het weer een geweldig kamp! 
Bedankt voor jullie enthousiasme, humor en 
gezelligheid. Wij als leiding hebben er ook van 
genoten. 
Dank aan onze piloten die ons geholpen hebben met 
het vervoer.  
Bedankt aan de ouders die speciaal op en neer 
gevlogen zijn om ons te komen helpen met de 
Reuselse tocht! 
Bedankt aan de carnavallers van Oers, voor het 
lenen van de stewardessenoutfits! 

En een speciaal bedankje aan familie Peelen, want 
zonder jullie ‘vrachtvliegtuig’ hadden wij al die 
bagage nooit meegekregen.  
 
Tot volgend jaar! 
 
Op de binnenkant van de achterkaft zijn nog meer 
foto’s te bekijken. 
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Benefietavond 

Op vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei 
organiseert het Schippers Team - BIG 
Challenge twee tonproat avonden voor het 
goede doel Alpe d'HuZes.De opbrengsten van 
beide avonden gaat volledig naar dit goede 
doel. 
Met de beste tonpraters uit de regio, te weten Andy 
Marcelissen, Hans Keeris, Berry Knapen en Iveke 
van Gerven.  
 
De avonden worden gehouden in Dorpscentrum 
d’Ouw School aan de Oude Kerkstraat 18 in 
Veldhoven. De entree bedraagt € 15,- en begint op 
beide avonden om 20.00 uur. Zaal open om 19.00u. 
 
Tickets verkrijgbaar via de teamleden of door middel 
van een e-mail te sturen naar 
g.vanbeurden@schippers.eu 
 
Leden: Githa van Beurden, Jasper Vanlaerhoven, 
Wilco de Crom, Harrie Schippers, Gijs Kennis, Henk 
van Limpt, Hans Roovers, Corné Verstijnen, Mark 
van de Voort, Ed van der Heijden en Arjan Wermink. 
 
Internet: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
msschippersrundvee 

Het recept is deze keer van: Rob Smulders  
 
Thaise biefstuksalade 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
• 400 gram biefstuk 
• 75 gram rucola 
• 1 teentje knoflook 
• 1 limoen 
• 2 eetlepels vissaus 
• 1 rode ui 
• 15 cherrytomaten 
• Halve komkommer 
• 6 takjes koriander 
• 1 theelepel sesamzaad 
• 1 rode peper 
• Peper & zout 
• Suiker 
• Olijfolie 
 
Bereidingswijze 
1. Snijd de rode peper in dunne stukjes, de ui in 

ringen, de cherrytomaatjes in partjes en de 
komkommer in plakjes. 

2. Maak een dressing van de chili peper, 2el suiker, 
2el limoensap, geperste knoflook en 2el warm 
water tot het goed gemixt is en de suiker is 
opgelost. 

3. Meng de rucola sla met de tomaten, komkommer, 
rode ui en korianderblaadjes in een grote schaal. 
Breng de salade op smaak met 4 eetlepels 
dressing. 

4. Grill het vlees op elke kant ongeveer 2 minuten, 
zodat het bruin is van buiten, maar niet 
doorbakken van binnen en breng op smaak met 
zout en peper. 

5. Verdeel de salade over vier borden en leg het 
gegrilde vlees er op. Strooi tot slot wat 
sesamzaadjes over de salade en indien gewenst 
wat extra dressing. 

 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat dit een 
van de eerste gerechten was welke ik voor 
vrienden gekookt heb. Helaas was ik iets te 
enthousiast geweest met de limoen. Iets wat 
ik nu elke keer te horen krijg als we een 
gerecht met limoen koken. 
 
Ik geef de pollepel door aan Perry Kemp, 
omdat volgens ingewijde (lees: zijn vrouw) 
Perry een heerlijk zomers gerecht heeft 
welke met de stijgende temperaturen 
perfect uitkomt. 

Oersmakelijk 
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Bron: Koers van Oers 1970 – 1971 
Jaargang 4, nummer 5 
 
KONINGINNEDAGVIERING 
Voorafgegaan door de voltallige drumband nam op 
de voormiddag van 30 april weer een groot aantal 
kinderen deel aan traditionele optocht. Het was 
prachtig om te zien en ’n fris oranjezonnetje maakte 
alles nog fleuriger. Wel vinden we het jammer dat 
“de stoet” altijd door dezelfde straten trekt, maar 
Oerle is nou eenmaal te klein om andere routes te 
nemen. Het Oranjekomitee (dat helaas moeite moet 
doen om financieel rond te komen van de 
gemeentesubsidie) kon de “fleurig- en keurigste” 
weer een prijsje geven. Voor een ieder was er ook 
weer ’n ijsje. 
 
‘s-Middags was er voor de schoolgaande jeugd een 
film (gratis) in het gemeenschapshuis. Ruim 200 
kinderen hadden ’n paar plezierige uurtjes. Is dit 
voor de Stichting Gemeenschapshuis en/of Stichting 
Jeugdbelangen niet de moeite waard te overwegen 
meer filmdagen voor de jeugd te geven, tegen ’n 
paar kwartjes entree?? 
‘s-Avonds kon de jeugd van 12 t/m 15 jaar 4 uur 
lang luisteren en genieten van de muzikale 
nummers van Black Magic. Naar wij vernamen 
schijnt de jeugd zich goed geamuseerd te hebben en 
van ’n lid van Stichting Jeugdbelangen hoorden we, 
dat hier nog wel toekomstmuziek in zit.  
Al met al ’n geslaagde dag en dank aan het 
Oranjekomitee!! 
 
’n Belangstellende 
 
Naschrift Stichting Jeugdbelangen 
De ideeën in ’t hiervoor afgaande stuk – meer film 
en meer ontspanningsavonden , op zondag, voor de 
jeugd van 12 t/m 15 jaar—hebben echt wel de 
belangstelling van Jeugdbelangen.  
Ook het gemeenschapshuisbestuur stelt zich positief 
op en heeft het plan de bovenramen in de grote zaal 
spoedig blijvend te “verduisteren”, zodat in het 
vervolg “het verdonkeren” geen probleem meer is.  
 
Het wachten is echter op meer reacties van de kant 
van de ouders, omdat de ontspanning van hun 
kinderen uiteindelijk hun taak is. Komen die reacties 
er dan is het de taak van Jeugdbelangen om aan de 
uitvoering en organisatie daadwerkelijk mee te 
helpen. Dus……. 

Ouw (k)oers Geeft u ons een stem! 

Bosbender Kids is gestart op 31 Oktober 2014.  
Wij organiseren op vrijdagmiddag, elke even 
week, een leuke en leerzame activiteit.  
De doelgroep waar we activiteiten voor 
organiseren, in ons thuishonk Blokhut d’n 
Bosbender, zijn basisschoolkinderen van groep 
1 t/m 8.  
 
Omdat we altijd voor ogen hebben gehad om het 
laagdrempelig te houden, werken we met het 
concept dat kids bij iedere activiteit zelf bepalen of 
ze zich wel of niet willen aanmelden voor de 
betreffende activiteit. We vragen dan ook maar een 
vergoeding van 2 euro per kind/ per activiteit. 
 
Dat heeft wel tot gevolg dat ons budget als 
Bosbender Kids niet zo groot is. Daarom hebben wij 
ons ingeschreven voor de Rabobank Clubkas 
Campagne. Met uw stem kunnen we een groter 
budget creëren en daardoor ook grotere en duurdere 
activiteiten organiseren. Bovendien kunnen we dan 
de juiste materialen voor workshops en activiteiten 
aanschaffen. 
 
Dus bent u lid van de Rabobank en draagt u het 
team van Bosbender Kids een warm hart toe, geef 
ons dan uw stem!  

Data voor komende activiteiten van 
Bosbender Kids (onder voorbehoud). 
Tijden zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
 
 20 april 
 16 mei (op een woensdag! ipv vrijdag) 
 1 juni 
 15 juni 
 29 juni (laatste voor de zomervakantie) 

Data Bosbender Kids 
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Ballonnenwedstrijd 

Ballonnenwedstrijd  
KERST MEEMEKOAR 
 
Aan alle kinderen van Oerle die tijdens KERST 
MEEMEKOAR een ballon hebben opgelaten, moet de 
werkgroep helaas mededelen dat er geen 
vindplaatsen gemeld zijn ☹. Hartstikke jammer 
natuurlijk, maar we hopen dat jullie allemaal veel 
plezier hebben beleefd aan het oplaten van de 
ballon! 
 
Wij gaan de komende maanden hard aan de slag om 
de komende editie van KERST MEEMEKOAR weer op 
ludieke wijze vorm te geven en we hopen jullie 
allemaal weer te zien natuurlijk. 
 
Tot december! 
 
Namens DorpsVereniging Oerle, 
Wil Jacobs 
Ine Loijen 
Dirk Goossens 
René van der Mierden 
Milja de Jong – Du Puy, 
milja.du.puy@onsbrabantnet.nl 

 
Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

Schoolnieuws 

Inloop 
De laatste weken zijn er 
geregeld leerlingen, met name 
uit de bovenbouw, eerder dan 
8.15 uur op het schoolplein. 
Op dat moment is er nog geen 
surveillant buiten. 
Wanneer het regenachtig of koud weer is, is het niet 
de bedoeling dat leerlingen binnen wachten tot de 
bel gaat. De inloop is vanaf 8.20 uur en wordt bij 
slecht weer niet vervroegd. 
We willen dan ook verzoeken om de leerlingen niet 
te vroeg naar school te laten gaan. 

Buiten spelen 
Hallo, mijn naam is Manon van der Kroft, ik ben 18 
jaar en volg de opleiding Summa sport en bewegen. 
Momenteel zit ik in mijn examen jaar. Zelf ben ik 
erg sportief, maar vind het ook onwijs leuk om 
kinderen te laten bewegen. Vanaf donderdag 22 
maart ben ik bij de Sint Jan Baptist begonnen, maar 
wat kom ik nu eigenlijk doen? Kinderen vinden het 
vaak moeilijk om zich in de pauzes te vermaken. Ze 
kunnen zich na een tijdje gaan vervelen en tijdens 
de korte pauze is er geen mogelijkheid tot gebruik 
van materiaal, wat lastig 
is. Maar ik ga proberen dit 
probleem op te lossen. 
Samen met de kinderen ga 
ik de eerste weken samen 
buiten spelletjes spelen, 
zodat ze zien dat je veel 
meer buiten kunt doen, 
ook zonder materiaal. Na 
een aantal weken ga ik 
met de kinderen zelf 
nieuwe spelletjes bedenken 
die ze buiten kunnen doen. 
Ik heb er heel veel zin in 
en hoop de kinderen 
natuurlijk ook! Tot 
donderdag. 
 
Groetjes, 
Manon van der Kroft 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Jenny Kelders, 
Thura Kemps, Imke Wouters, Max Buijs,  
Ingmar Schilleman en Ties van den Berk. 

Wij zijn Imke en Jenny, 
Wij gaan een stukje schrijven over de 
zwerfvuil actie. 
 
23 maart was de 
zwerfvuil actie. 
Wij vonden het 
superleuk en er was 
veel afval opgeraapt. 
Aan het einde werd het 
afval op een hoop 
gedaan en opgemeten. 

Alle kinderen mochten de 
hoogte van de berg raden. 
Degene die er het dichtst bij 
zat won een prijs. 
Dit jaar was dat Stijn Dirks. 

Hij kreeg lekkere 
dingen en een 
kortingsbon. 
Hij raadde de hoogte 
van de berg, 1,64m. 
Er werden veel dingen 
gevonden bij 
voorbeeld piepschuim 
of een pakkendrager. 
We mochten ook 
buiten het schoolterrein lopen. 
Uiteindelijk kregen we een appie tas met ice tea en 
chips en smoeltjes  
 
Groetjes Imke en Jenny. 
 
Meer foto’s van de Zwerfvuilactie kun je vinden op 
de binnenkant van de kaft. 

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

RKVVO 

Wij zijn Ingmar, Max en Ties en we hebben een 
interview gehouden met een bestuurslid van 
RKVVO. 
 
Wanneer is het jubileum? 
Dat is het hele jaar, omdat we het hele jaar 75 jaar 
bestaan. Het feestweekend is op 8, 9 en 10 juni. 
 
Hoe heet u en wat doet u bij RKVVO? 
Ik ben Sander van Mill en ik ben al bijna 10 jaar 
bestuurslid en 
voorzitter van de 
seniorencommissie. Als 
je straks 18, 19 jaar 
bent kun je kiezen om 
naar de senioren te 
gaan. Ze spelen de 
wedstrijden meestal op 
zondag. Ik zorg voor 
de indeling en ik regel 
alles voor de senioren.  
Louis van den Oetelaar 
doet dat voor de 
junioren.  
Verder zit ik bij de 
activiteitencommissie. 
Daarin organiseren we 
activiteiten voor jong en oud. Ik heb ook veel extra 
taken vanuit het bestuur. Ik heb 
evenementmanagement gestudeerd, ik heb ook in 
de evenementenbranche gewerkt en daarom zit ik 
ook in de commissie voor het jubileum. 
 
Hebben jullie het druk met het jubileum? 
Heel druk, we zitten met 8 vaste leden in de 
commissie en met ongeveer 10 mensen in de 
jubileumcommissie. Bijna dagelijks hebben we 
contact. 
 

Wat wordt er georganiseerd? 
Het wordt allemaal heel leuk, op vrijdag is er een 
verenigingsavond; voor leden van RKVVO en ook 
voor iedereen die de afgelopen jaren betrokken is 
geweest bij RKVVO. Er wordt een reünie 
georganiseerd voor iedereen die nu of in de 
afgelopen 75 jaar betrokken is geweest bij RKVVO. 
Er zijn wat officiële dingen, er worden penningen 
uitgereikt en ook oorkondes voor allemaal mensen 
die iets bijzonders hebben gedaan voor RKVVO. 
Er worden prijzen uitgereikt voor seniorenteams en 
de beloningen voor de teams die hard gewerkt 
hebben om loten te verkopen voor de loterij. 
 
Zaterdag: staat in het teken van de jeugd. Er komen 
veel spelletjes met luchtkussens, een stormbaan 
enzovoort. Het is nog niet helemaal zeker, maar de 
kans is groot dat het doorgaat. Het bestuur moet 
het nog goedkeuren, maar het belooft een leuk 
evenement te worden voor jonge jeugdleden, maar 
zeker ook voor de oudere jeugdleden. We hopen op 
mooi weer…..  
Vanaf 17.00 uur is er een wedstrijd tegen de 
Rebellen, allemaal oud voetballers uit het betaalde 
voetbal. Sander noemde allemaal namen: Dirk Kuyt, 
Andy van der Meijde, Glenn Helder, Luc Milis, Wim 
Kieft, Roy Makaay, Jean-Marie Pfaff en nog heel veel 
anderen. Wie er precies komen, weten we ongeveer 
een maand van tevoren. Er worden drie helften 
gespeeld, de 1e helft tegen het 1e van RKVVO, de 
2e helft tegen het kampioenselftal van 2004-2005, 
de 3e helft is tegen het team wat de meeste loten 
verkoopt. Alleen senioren  en JO19 teams mogen 
dan spelen. Daarna is er een hele leuke feestavond 
met een DJ. 
 
Zondag is er een bedrijven sponsoren toernooi, daar 
kan iedereen zich voor aanmelden; we spelen 6 
tegen 6. Je moet minimaal 16 jaar zijn om deel te 
nemen. Tot nu toe zijn er 13 teams aangemeld. Er is 
plek voor 20 teams, dus er kunnen nog teams bij! 
 
Er is ook een biercantus, met lange tafels, veel 
zingen en veel bier. 
 
Er komt het hele weekend een grote tent te staan op 
veld 2 voor het feest!   
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl 
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

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

Sander heeft het ook nog over de loterij! Je kunt 
daarbij een auto winnen, dat is de eerste prijs. De 
tweede prijs is 1 jaar voor € 50,00 boodschappen 
per week doen bij de Plus! De derde prijs is een 
elektrische fiets. Wat een mooie prijzen! Verder zijn 
er nog heel veel meer prijzen te winnen.  
In totaal 50 prijzen! 
De opbrengst van de loterij wordt gebruikt om het 
hele weekend te organiseren. Alle leden zijn aan het 
werk gezet om zoveel mogelijk loten te verkopen. 
 
Wat vind je de leukste activiteit van het 
weekend? 
Sander vindt dat een moeilijke vraag, omdat 
eigenlijk alles leuk is. Voor iedereen is er wel iets 
leuks te doen. De wedstrijd van de Rebellen is wel 
heel bijzonder! Dat die oud voetballers de moeite 
nemen om te komen, is heel speciaal. 
 
Is er verschil tussen voetbal vroeger en nu? 
Dat zeker! Het is de laatste jaren veel moeilijker om 
vrijwilligers te vinden. Van het trainen van een team 
tot aan het onderhouden van het terrein. Dat kost 
erg veel tijd. Het komt veel neer op mensen die al 
veel doen. Het zou fijn zijn als iedereen een klein 
beetje doet, dat scheelt heel veel.  
 
Kunstgras was er vroeger ook niet. RKVVO heeft 
sinds ongeveer 8 jaar een kunstgrasveld, dat bijna 
aan vervanging toe is. Of het beter is, weet Sander 
niet. Een sliding maken is anders op kunstgras en 
voetballen op gras is zo slecht nog niet. 
 

Ben je trots op de club? 
Héél trots, met bijna 900 leden. Het is wel heel mooi 
dat er elke week weer zoveel gevoetbald kan 
worden. Dankzij iedereen die helpt! 
 
Sander vraagt of Ingmar en Max ook trots zijn op 
RKVVO! En dat is zeker het geval!  
 
Zijn er al mensen die 75 jaar lid zijn? 
Dat weet Sander niet precies, maar er zijn mensen 
die al 60 jaar (of net iets langer) lid zijn. Hein 
Bullens, Cees v.d. Velden en Paul van Doren.  
 
Zijn er beroemde voetballers die bij RKVVO zijn 
begonnen? 
Clint Leemans voetbalt nu bij VVV. 
Branco van den Boomen voetbalt nu bij Eindhoven. 
Kayleigh van Dooren en Eva van Deursen niet te 
vergeten!  
 
Is er nog iets wat wij niet hebben gevraagd 
wat u wel graag wilt vertellen aan de mensen 
in Oerle? 
Sander nodigt iedereen uit Oerle uit om tijdens het 
jubileumweekend te komen. Het zou heel leuk zijn 
als er veel mensen komen. 
 
Zijn er foto’s van vroeger? 
Jazeker, die zijn we ook aan het verzamelen. We 
zoeken er nog veel meer, dus iedereen die foto’s 
heeft, mag ze sturen naar: reunie@rkvvo.nl. 
 
Wat vond je van het interview? 
Sander vond het heel leuk!  
 
Sander, super bedankt voor het interview. 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2018 

April  
12 KVB: Rondleiding door Muziekcentrum 

Eindhoven met Lunchconcert 
12 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  

Uit eten bij Route 66 
13 Ophalen groene en grijze kliko +PMD-zak 
14 Chemokar kerkplein, 08:30–10:00u 
15 Garagesale Cobbeek 
16 BIO Algemene Ledenvergadering, 20.00u 

RKVVO kantine 
17 VKS: Volksdansinstuif in Best 
17 Presentatie nieuwe privacy wetgeving  

MFA-Midden (Sterrenlaan 5) 19.30 uur. 
20 St. Jan Baptistschool: Koningsspelen 
20 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
20 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
22 Slotconcert Tottumet 15.00u in de Rosdoek 

Wintelre 
25 VKS: Excursie Buffelmelkerij in Breugel 
26 Vekemans Fonds Informatieavond in  

d’Ouw School, 20.00u 
27 Koningsdag 
27 t/m  
11-05 

St. Jan Baptistschool: Meivakantie 

28 Ophalen oud papier 
  
Mei  
4 Herdenkingen Veldhoven, Klokmonument 
4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
9 VKS: Bowlen bij de Flying Bowling  
11 Ophalen groene en grijze kliko +PMD-zak 
11 + 12 Tonpratersavond in d’Ouw School, 20.00u 
14 KVB: Moederdagbijeenkomst  
15 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
16 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 
17 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  

Uit eten bij Merlijn 
18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
19 + 20 Trekkertrek, Terrein Gilde St. Jan Baptist 
21 Pinksterconcert St. Cecilia 
25 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
26 TCO: verrassingsactiviteit  
26 Ophalen oud papier 
27 OMTT: Jaarlijkse Oerse Motortoertocht 
27 Ponnyclub de Hinnekers: Concours Hippique 
27 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
28 KVB: Jaarlijkse wandeling  
30 VKS: Afsluitingsavond met BBQ 

Juni  
1 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

1+2 Boergondisch Oers 
6 VKS: Fietsen 
8+9+10 RKVVO 75 jaar jubileumfeest  
12 VKS: fietsen met de KVB  

19 VKS: Fietsen en eten bij Pius X in Bladel 
23+24 St. Cecilia: Oerle-Knegsel spektakel in de 

Leenhoef Knegsel  
24 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
25 KVB: Ledenavond   
27 VKS: Fietsen 

(29)-30 + 
1 juli 

TCO: Tiener4Tieners 

  

Juli  

3 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 

  

Augustus   

(9)-t/m 12 TCO: Bivak 

25 TCO: Afsluiting 

  

September  
3 VKS: Volksdansen  
4 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
5 KVB: Lange fietstocht 
5 VKS: Openingsavond 
8 Chemokar kerkplein, 08:30–10:00u 
14 t/m 18 Oers Kermis (let op! Start vrijdagmiddag) 
17 Veldhoven herdenkt  
23 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
24 KVB: Ledenavond 
26 VKS: Kienen 
  

Oktober  

10 VKS: Moederdagviering 
15 t/m 19 St. Jan Baptistschool: Herfstvakantie 
22 KVB: Tai-Chi-avond 
24 VKS: Kaarten en rummikubben  
28 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

1 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 

15 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 

29 Bosbender Kids, 14.30u - 16.30u 

De volgende kopijdatum is 
30 april 2018 

Ophaaldagen Kliko 
Kijk voor actuele ophaaldagen ook op de 
Afvalkalender van gemeente Veldhoven  

(www.veldhoven.nl/afvalkalender).  
Door de uitbreiding van Oerle zijn er verschillende 

ophaaldagen ontstaan. 



Foto impressie BIO kamp gehele jeugd 




