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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 

3 26-02-2018  11 (14-03-2018) 

4 26-03-2018  15 (11-04-2018) 

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) 
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Graag willen wij langs deze weg iedereen hartelijk 
bedanken voor alle blijken van medeleven na het 
overlijden van ons pap en opa: 
 
FRANS LOOTS 
 
Uw belangstelling, uw aanwezigheid of een andere 
manier van deelneming hebben wij zeer 
gewaardeerd.  
Het heeft ons goed gedaan. 
Heel veel dank hiervoor. 
 
Edith, Marco, Nanne 
Silvia, Harold, Marleen 

Dankbetuiging 

Rectificatie Rabobank 
In de Koers van Oers van vorige 
maand stond een artikel van ons 
inzake de verbouwing van ons 
kantoor aan de Zandoerleseweg. 
Daarin staat het volgende: 
 
Vanaf maandag 29 januari tot 
maandag 19 februari vindt er een 
verbouwing plaats bij ons kantoor aan de 
Zandoerleseweg. 
 
Helaas zal de verbouwing een week langer duren: 
Vanaf maandag 29 januari tot maandag  
26 februari. 
 
Onze excuses voor het ongemak. 

Oproep brigadier 

Vanaf maart zijn we op een zoek 
naar een ouder/ volwassene die 
iedere maandag om 15.30 uur 
zou willen brigadieren. 
 
Wie kan ons helpen en wil er 
mee zorg voor dragen dat de kinderen veilig kunnen 
oversteken? 
 
Mocht u of iemand in uw omgeving belangstelling 
hebben, dan kunt u dit aangeven via 
sintjanbaptist@veldvest.nl 
 
Binnen de club van brigadierouders is er een ouder 
die momenteel twee brigadiermomenten heeft.  
Is er iemand of kent u iemand die op 
donderdagochtend zou willen brigadieren van 8.15 
tot 8.30 uur?  
U kunt dit doorgeven aan de leerkracht, aan Karen 
of via de mail sintjanbaptist@veldvest.nl 

Postuum gehuldigd 

Martien van Bree postuum gehuldigd 
als Oerlenaar van het jaar! 
De titel Oerlenaar van het Jaar is 
zondagmiddag na afloop van de 
jaarlijkse Snerttocht postuum 
toegekend aan Martien van Bree. 
De in augustus 2017 overleden 
Oerlenaar was gedurende vijftig 
jaar actief in het lokale 
verenigingsleven. 

Jarenlang was hij actief in het 
Oerse verenigingsleven. Hij was 
lid van het Sinterklaascomité en 
actief bij de kienavonden van 
harmonie St. Cecilia. De taken van prins Carnaval bij 
de Vilders heeft hij vol trots verricht en samen met 
Lies heeft hij jarenlang de Koers van Oers 
rondgebracht. 

Sinds 1996 beheerde hij de parochie-agenda en was 
hij de contactpersoon van onze kerk St. Jan d’n 
Doper. De sluiting in juni 2015 heeft hem veel pijn 
gedaan en hoofdbrekens gekost. 50 jaar lang was 
hij lid van Groen & Keurig en zorgde hij niet alleen 
in de zomer voor de wekelijkse bos dahlia’s, maar 
ook voor de bloemversiering in de kerk. Met zijn 
dahlia ‘Aerdmenneke’ werd hij enkele dagen na zijn 
overlijden nog postuum Nederlands kampioen. 

Zijn afscheid kwam afgelopen jaar te vroeg en 
onverwacht. Voor al deze werkzaamheden wil de 
Oerse gemeenschap hem alsnog bedanken. Daarom 
heeft het bestuur van DorpsVereniging Oerle 
besloten Martien van Bree te benoemen tot 
Oerlenaar van het jaar 2017. 

Lies van Bree neemt samen met Bart Donkers de 
oorkonde voor Martien van Bree in ontvangst. 
Rechts op de foto Frans Loijen. 
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 
 

www.dehoeve.nu 
040 - 205 22 66 

Donateur voorstellingen 

45 jaar donateur voorstellingen bij  
Nieuwe Levenskracht Veldhoven 
 
Stichting “Nieuwe Levenskracht” Veldhoven 
organiseert voor haar donateurs al 45 jaar 
komische toneelvoorstellingen in theater de 
Schalm. Voor deze voorstellingen wordt steeds 
een regionaal toneelgezelschap gevraagd om 
hun stuk ook in Veldhoven te spelen. De 
donateurs zien graag een vrolijke klucht of 
blijspel. Stichting Nieuwe Levenskracht geeft 
daar graag gehoor aan. 
 
Op zaterdagavond 10 maart om 20.00 uur en 
zondagmiddag 11 maart om 13.30 uur speelt 
Toneelvereniging de Grenswachters uit 
Luyksgestel het stuk “De stoute kneepjes van 
het spel” onder regie van Bernard Tholen. 
Oorspronkelijke titel: Move over Mrs. Markham 
van: Ray Cooney & John Chapman 
 
“De stoute kneepjes van het spel” in het kort: 
 
Theo Wouters en Henk van Buren runnen al vele 
jaren met wisselend succes een uitgeverij in 
Eindhoven. Boven de uitgeverij wonen Theo en zijn 
vrouw Joke in een appartement dat momenteel 
wordt gerestyled door de excentrieke 
interieurdesigner Maurice Laflosche. Het pimpen 
duurt tot grote ergernis van Theo wat langer dan 
normaal. Hij kan de verwijfde Laflosche niet 
uitstaan. Maar Laflosche denkt nog niet aan 
vertrekken door de aanwezigheid van dienstmeisje 
Sylvie die hem wat fijne kneepjes leert.  
Henk en zijn vrouw Linda zijn huisvrienden. Henk 
neemt het niet zo nauw met de echtelijke trouw en 
Linda ziet dat door de vingers mede ook omdat zij 
zelf ook heeft besloten van een ander walletje te 
snoepen. 

De dag van het jaarlijkse grote boekenbal is 
aangebroken en Theo en Joke gaan er met tegenzin 
naartoe. Henk maakt van de gelegenheid gebruik 
om het appartement te 'boeken' voor zijn nieuwe 
scharrel, maar wat hij niet weet is dat zijn vrouw 
Linda die avond het appartement ook heeft 
gereserveerd voor haar avontuurtje. Voeg daaraan 
toe Laflosche, die weigert de avond vrij te nemen en 
het feest is bijna compleet. Bijna, want Theo en Joke 
gaan niet… 
Voldoende ingrediënten voor een vermakelijke 
klucht, zeker als de wat al te preutse, maar uiterst 
succesvolle schrijfster Olivia Henriette Smits op 
onverwacht bezoek komt om een boekencontract af 
te sluiten terwijl er 4 stelletjes rond hupsen met 
ieder hun eigen plan.  
 
Noteer zaterdag 10 maart en zondag 11 maart dus 
in uw agenda. 
 
De voorstellingen beginnen zaterdag om 20.00 uur 
en zondag om 13.30 uur en de kaarten kunnen 
worden afgehaald bij: 
 Mw. Mia v. d. Wildenberg, Oude Kerkstraat 41  
 040 – 205 25 47 

 Hr. Theo Snelders, Nieuwe Kerkstraat 8  
 040 – 205 23 72 

 
Donateurs van Nieuwe Levenskracht Veldhoven 
kunnen twee kaarten afhalen. 
Zij betalen een kleine bijdrage van € 6,00 per kaart, 
voor niet-donateurs € 11,00.  
Het belooft net als afgelopen jaar weer een 
voorstelling te worden waar de lachspieren echt in 
beweging zullen komen, met andere woorden zo’n 
avond of middag mag je niet missen. 
 
Voor meer informatie zie 
www.nieuwelevenskracht.nl en 
www.nieuwelevenskrachtmeerveldhoven.nl 
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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 

Woongroep mét zorg voor ouderen 
met dementie in Oerle vanaf najaar 
2018 
Informatiebijeenkomst op 26 februari  
 
De DorpsVereniging Oerle (DVO) heeft een aantal 
jaren geleden uitgebreid met inwoners van Oerle 
gesproken. Onderwerp van gesprek ‘Wat is er nodig 
om in Oerle oud te kunnen worden?’. Eén van de 
belangrijke pijlers was dat er goede woon- en 
zorgfaciliteiten moeten zijn voor ouderen, óók voor 
ouderen met dementie. DVO heeft zich hier hard 
voor gemaakt en het resultaat is dat er momenteel 
hard gebouwd wordt aan het Woonzorgcluster Oerle 
aan de St. Jansstraat in Oerle. Het zal in het najaar 
van 2018 gereed zijn. Er komen twee woongroepen 
van Severinus voor mensen met een verstandelijke 
beperking en een woongroep van Archipel voor 
zeven ouderen met dementie.  
 
Wonen en leven net als thuis 
Op 26 februari 2018 is er een bijeenkomst waar 
informatie over hetgeen Archipel aanbiedt wordt 
gegeven en de samenwerking met Severinus die 
daarbij is gevonden. Archipel start een kleinschalige 
woongemeenschap op de begane grond. Wonen en 
leven zoveel als mogelijk net als thuis. In een 
beschermde omgeving met 24-uurs zorg dichtbij. 
Het huishouden wordt met elkaar georganiseerd, de 
ouderen helpen waar zij willen en kunnen mee bij 
bijvoorbeeld het koken en andere taken in het 
huishouden. Ouderen in Oerle kunnen op deze 
manier toch in het centrum blijven wonen, ook als 
zelfstandig wonen door dementie niet meer gaat.  

Zij blijven daardoor in hun eigen omgeving en dicht 
bij familie en vrienden. De zeven plaatsen zijn 
primair voor inwoners van Oerle.  
 
Vrijwilligers gezocht 
Archipel is op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om de dag van iemand met dementie leuker 
te maken, door tijd te hebben voor een spelletje, te 
helpen bij het koken en/of het eten of bijvoorbeeld 
een wandelingetje te maken. Hoe vaak, hoe lang en 
voor welke termijn is flexibel en wordt samen 
afgesproken. Meer weten over vrijwilligerswerk bij 
Archipel in Oerle, neem dan contact op met Heidi de 
Kok (heidi.de.kok@archipelzorggroep.nl of 
telefonisch op nummer 06-10403704).  
 
Meer weten?  
Kom naar de informatiebijeenkomst op 26 februari, 
van 19.30 tot 21.00 uur, in Dorpscentrum  
d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18, 5507 LC 
Veldhoven (Oerle). Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor alle geïnteresseerde inwoners van Oerle, maar 
zeker ook voor betrokken organisaties en verwijzers 
zoals de wijkverpleging, Rode Kruis en 
zorgtrajectbegeleiding. 

Informatie avond  
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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 

Martien van Bree: Oerlenaar van het Jaar  
Op zondag 14 januari 
werd na afloop van de 
Snerttocht tevens de 
Oerlenaar van het 
Jaar bekend gemaakt. 
Martien ontving deze 
eretitel postuum en 
zijn vrouw Lies mocht 
daarom een fraai 
boeket bloemen in 
ontvangst nemen. 
Martien was voor vele 
verenigingen actief en 
schertsend zei hij ooit 
als ik de postcode 
weer eens vergat: 
“gewoon NT van Nooit 
Thuis”!  
 

Martien was voor de St. Jan de Doperparochie en -
kerk de grote steun en toeverlaat. Sinds 1996 
beheerde hij de parochie-agenda, nam de 
misintenties aan, noteerde de a.s. dopelingen en 
huwelijken. Tot de fusie was hij het vaste adres om 
een overlijden + uitvaart te melden. Daarna begon 
voor hem het regelen van pastor, koster, 
uitvaartacolieten, koor, kerkhofbeheerder en 
grafdelvers. De bloemenclub, waar hij zelf 50 jaar 
lang lid van was, werd ook benaderd om de kerk te 
sieren. De schoffel-/klusploeg van pastorietuin en 
kerkhof kon ook al ruim 20 jaar op hem rekenen. Hij 
wist altijd wat er gebeuren moest en wist alles te 
staan.  
De sluiting van de St. Jan de Doperkerk voor de 
reguliere weekendvieringen in 2016 was ook voor 
hem een bittere pil, maar hij zette wel dapper de 
overstap naar de Christus Koningkerk. 
Met pater Malaka, die altijd een beroep op hem kon 
doen, had hij vrijwel dagelijks contact. Martiens 
plotselinge ziekte en het naderend afscheid van de 
pater deed beiden pijn. Met groot verdriet bewees 
de pater zijn laatste vriendendienst aan Martien bij 
diens uitvaart 2 dagen voor zijn vertrek naar India.  
Een kleurrijk figuur kreeg terecht deze eretitel! 
 
Alexa 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Woensdag 14 februari: Aswoensdag 
19.00 uur: Eucharistieviering met askruisje (cantor) 
 
Zaterdag 17 februari:  
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 18 februari: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)  
 
Zaterdag 24 februari:  
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 25 februari: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)  
 
Zaterdag 3 maart:  
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 4 maart: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 Gezinsviering 
 
Zaterdag 10 maart:  
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 11 maart: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 
Zaterdag 17 maart:  
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor) 
 
Zondag 18 maart: 
  8.30 uur: Eucharistieviering  
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) 
 Gezinsviering 

De parochie 

Martien in de sacristie  
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Parochieberichten: 

 
 

Overleden: 
† Truuske van Oorschot – Bolder, 87 jaar 
 

 

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 

Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Matthijn Hoogduijn nieuwe trainer 
RKVVO 
 
Matthijn Hoogduijn wordt komend seizoen de nieuwe 
hoofdtrainer van RKVVO. 
In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft 
het bestuur van RKVVO gekozen voor Matthijn 
Hoogduijn.  
Matthijn is momenteel trainer van het 2e elftal van 
RKVVO.  
 
Matthijn Hoogduijn volgt daarmee Walter van 
Ommeren op, die RKVVO aan het einde van dit 
seizoen na 3 jaar gaat verlaten. 
Het wordt de eerste klus voor de 39-jarige 
Hoogduijn als hoofdtrainer. Matthijn maakte het 
afgelopen seizoen de overstap van DBS naar 
RKVVO. 

Nieuwe trainer RKVVO  

Voozitter Cees Mels en Matthijn Hoogduijn 
ondertekenen contract. 
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1 Na 75 jaar is deze club Ruimschoots Kampioen 
Van Veldhovense Opponenten (1,1,1,1,1) 

2 Verander het Rumbod in een afhaalcentrum of 
een trommel van Boergondisch Oers (6) 

3 Heb je van je sportieve conditie ook plezier 
beleefd bij Dirk en Daan? (11)  

4 Ik denk dat ik op Berthastraat 3 voortaan mijn 
kledingstuk druk (7) 

5 Familierestaurant waar koningszonen de scepter 
zwaaien in het korrelige materiaal (1,4) 

6 Bijtekenen zonder keet levert een 
geschiedschrijver van Oers op (5) 

7 Bindikastgezever verhoogt anders de stemming 
op 20 februari (16) 

8 Op Zandoerle 15 werd vroeger recht gesproken 
met iets om op te zitten (8)  

9 Locatie voor tijdelijke huisvesting van urgenten 
klinkt als niet laag velden (10) 

10 Na de lange lat organiseert Geert dit weekend op 
het plein (5,3) 

11 Creatief bezig zijn met Wilma, Marlies en Bep in 
de kroeg van Christ Schippers? (12) 

12 Laatste rustplaats in een berg op Toterfout - 
Halve Mijl (10) 

 
 
Succes! 

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 48 was:  
1. KunSt Om Molen 
2. Thura KEmps 
3. Van Beers 
4. TeR Lijnden 
5. Samen BEwegen 
6. JaGer 
7. TypeTuin 
8. ValentijnSkoeken 
 
Familienaam: Sebregts 
 
De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Mieke van Campen, Jo ten Have, 
Bets Hospel, Kees Hulshorst, Corné Kelders,  
Janus van Lieshout, Henriette Segers en  
Annie Stemerdink-Heijnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crypto Oers, puzzel 49 

1                               
2                                 
3                                         

4                                   
5                               
6                               
7                                                   

8                                     
9                                        

10                                     
11                                            
12                                         
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Garagesale Cobbeek 

Onze traditionele garagesale is inmiddels een begrip 
in Veldhoven en omstreken. Al jaren wordt deze sale 
door zeer vele bezoekers met veel plezier bezocht. 
 
Deze keer wordt deze gezellige dag gehouden op 15 
april 2018 van 9.30u tot 16.00u. 
 
Werkelijk alles wordt te koop aangeboden: van 
speelgoed tot kleding, kunst, boeken, servies, 
curiosa enz. enz. En vaak tegen mooie prijzen! Voor 
elk wat wils. Dus kom lekker snuffelen. 
 
Ook het aantal deelnemende verkopers in de wijk is 
al jaren erg groot. De afgelopen jaren ruim 150 
garages die meededen! 
 
Ook als u niet echt op zoek bent naar iets, is het 
sowieso een hele gezellige dag om eens een kijkje te 
komen nemen. 
 
Uniek aan dit evenement is dat de hele wijk 
meedoet en niet slechts een paar straten. 
 
Al wandelend door de wijk vindt u dan ook overal 
deelnemers, die duidelijk te herkennen zijn aan 
bijvoorbeeld feestelijke ballonnen, vlaggetjes, 
partytenten etc. 
Voor info zie www.garagesalecobbeek.nl  
 
Veel plezier! 

SAMEN UIT ETEN IN 2018 
 
€14,- P.P. 
Drankjes en andere gerechten zijn 
voor eigen rekening. (extra) 
 
Aanvang: 17.30 uur 
Minimaal een week van te voren opgeven bij: 

Gerry van Tuijl : 2542400 / 06-25471418 
Bert de Joode :   06-33680745 

Graag bij aanmelding doorgeven of u kiest voor vis 
of vlees! 
 
donderdag 15 februari Creme de la creme 
  Meiveld 162 
dinsdag 13 maart De Kers 
  Zandoerleseweg 4 
donderdag 12 april Route 66 
  Lange Kruisweg 66 
donderdag 17 mei Merlijn 
  Van Vroonhovenlaan 57 
 
ALS U ZICH NIET OPGEEFT, KUNT U NIET 
DEELNEMEN: dus altijd aanmelden 
BIJ VERHINDERING altijd EVEN BELLEN A.U.B. naar 
bovenstaande personen 
 
ALLE OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN UIT 
VELDHOVEN ZIJN WELKOM !! 
 
Georganiseerd door PVGE, KBO en SWOVE. 

Samen uit eten 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Jaarprogramma KVB Oerle 

JAARPROGRAMMA KVB 2018. 
 
 19-2-2018 Avond film Before the Flood 

(met V.K.S.) 
 12-3-2018 Jaarvergadering. 
 26-3-2018 Voorjaars-Doe-Avond. 
 12-4-2018 Rondleiding door Muziekcentrum 

Eindhoven met Lunchconcert. 
 14-5-2018 Moederdag-bijeenkomst. 
 28-5-2018 Jaarlijkse wandeling. 
 12-6-2018 Korte Fietstocht met V.K.S. 
 25-6-2018 Tea-party 
 5-9-2018 Lange Fietstocht. 
 24-9-2018 Ledenavond. 
22-10-2018 Tai-Chi-avond. 
12-11-2018 K.V.B. - V.K.S.-avond. 
26-11-2018 Sinterklaas-bijeenkomst 
10-12-2018 Kerst-Doe-Avond. 
17-12-2018 Kerstavond. 
 
Het bestuur: 
Petra Tops, voorzitster/penningmeester, 
 telefoon 040-2953359 
Corrie Ruijs, secretaris telefoon 06-13603895 
Emmie Reniers telefoon 040-2052014 
Bep van Roosmalen telefoon 06-13680987 
Gerrie Berden telefoon 040-2536700 

Agenda VKS 

Agenda Vrouwen Komen Samen (VKS) 
 
Februari 
21 kienen 
 
Maart 
7   excursie moestuin de Wetering 
28 paasstukjes maken 
 
April 
11 kaarten en rummikubben 
17 volksdansinstuif in Best 
25 excursie Buffelmelkerij in Breugel 
 
Mei 
9   bowlen bij de Flying Bowling 
30 afsluitingsavond met BBQ 
 
Juni 
6   fietsen 
12 fietsen met de KVB 
19 fietsen en eten bij Pius X te Bladel 
27 fietsen  
 
September  
3   volksdansen 
5   openingsavond 
26 kienen 
 
Oktober 
10 moederdagviering 
24 kaarten en rummikubben 
 
November 
12 avond met KVB 
28 sinterklaasavond 
 
December 
12 kerststukjes maken 
19 kerstviering 
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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 

Aanleg Zonnepark Welschap dichterbij  

De realisatie van Zonnepark Welschap komt 
steeds dichterbij. Het plan is nog steeds om 
eind dit jaar het park operationeel te hebben. 

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2017, 
tekenden de vliegbasis, gemeente Eindhoven en de 
Coöperatie Zonnepark Welschap een 
samenwerkingsovereenkomst voor het aanleggen 
van 2,5 hectare aan zonnepanelen. Op een deel van 
de oude baan voor zweefvliegtuigen worden zo’n 
12.000 panelen geplaatst die ongeveer 3.000.000 
KWh per jaar opwekken. Dit is goed voor zo’n 1.000 
huishoudens. 

Omwonenden van Eindhoven Airport kunnen zich 
aanmelden als belangstellende om straks een of 
meer panelen te kopen of te leasen. Het idee komt 
van de vliegbasis. De vliegbasis wil zo een ‘groen 
gebaar’ maken naar de omwonenden. Zij kennen de 
vliegbasis vooral als bron van regelmatig 
terugkerende geluidsoverlast. Juist de omwonenden 
krijgen nu de kans te gaan profiteren van de 
opgewekte groene stroom. Het gaat om delen van 
Eindhoven en Veldhoven, de dorpen Knegsel en 
Wintelre, heel de gemeente Best en vrijwel geheel 
Oirschot. Voor Veldhoven gaat het om de 
postcodegebieden 5501 tot en met 5509 met 
uitzondering van 5504. Gedurende vijftien jaar 
kunnen zij stroom afnemen zonder energiebelasting. 
Bijkomend voordeel is dat zonnepanelen op deze 
manier ook beschikbaar zijn voor huurders en 
woningbezitters van een monument, beschermd 
stadsgezicht of woning zonder geschikt dak. 

Marieke van Wijnen zit namens Veldhoven 
Duurzaam, een van de betrokken partijen, in de pr-
commissie van Coöperatie Zonnepark Welschap. 
“Met ruim 1.500 belangstellenden kennen we een 
vliegende start. Qua kosten komt het voor de leden 
straks overeen met het leggen van één of meer 
panelen op je eigen dak. Bijkomend voordeel is dat 
ze er zelf geen omkijken naar hebben.” Wijnen geeft 
aan dat de keuze voor de partij die het park gaat 
ontwikkelen, exploiteren en beheren bijna gemaakt 
is. In maart hoopt de coöperatie met een voorstel te 
komen waarin duidelijk is wat de kosten, 
opbrengsten en terugverdientijd zijn. 

Op donderdag 8 maart houdt Veldhoven Duurzaam 
in samenwerking met wijkvereniging Zonderwijk een 
voorlichtingsavond over zonnepanelen in ’t 
Tweespan voor alle inwoners van Veldhoven. Vanaf 
19.00 uur wordt informatie gegeven over de 
aanschaf van zonnepanelen in eigen beheer en 
worden de laatste ontwikkelingen rond Coöperatie 
Zonnepark Welschap verteld. 

De andere vier betrokken partijen in de regio zijn:  

03-energie in Oirschot (www.o3energie.nl) 

040energie in Eindhoven (www.040energie.nl) 

Best Duurzaam in Best (www.bestduurzaam.nl) 

Kempenenergie in de Kempengemeenten 
(www.kempenenergie.nl).  

Zonnepark Welschap 
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Met een bakske koffie erbij kwam hij dan binnen 
analoog afrekenen. Met zijn enorme buik stiefelde 
hij dan weer naar zijn voertuig met ros om de 
volgende klant te beleveren. 
 
In de keuken werd met kolen de potkachel gestookt. 
Verder was het stikkoud in het hele huisje. 
Waar die kolen vandaan kwamen weet ik niet meer, 
maar van tijd tot tijd liepen er mannen (soort zwarte 
Pieten) met zware jute zakken naar ons kolenhok 
om dat weer te vullen. Wij schepten de kolen met de 
kit op om zo de kachel te stoken.  
 
Het was een mooie stille tijd met soms veelvouden 
van stilte en rust. We spraken nog niet van 
deadlines en drones en IP-adressen. #MeToo was er 
al wel maar latent aanwezig, zo horen we nu. Zo zie 
je maar weer: alles gaat voorbij behalve het 
verleden. 
Ik dacht laatst dat de toekomst toen beter was. 
Maar dat is maar de vraag….  
 
Edoch is er licht aan de horizon: de vooruitgang is er 
altijd geweest, en nu zijn er bijvoorbeeld drones en 
3-D printers. Ik voorzie hiermee grote 
mogelijkheden en winst voor de mensheid. 
 
De schoonvader van onze dochter verdient al een 
goeie boterham met het inzetten van drones. 
In een schaarse vlaag van helderheid dacht ik 
bijvoorbeeld ook aan St. Bernhardhonden die 
mensen uit de sneeuw moeten halen. Stuur er maar 
een drone naar toe en je bent in no-time (hopelijk 
op tijd) gevonden met behulp van je altijd 
aanwezige GSM met GPS (‘Met wát??’, zouden we in 
de jaren ‘70 zeggen). 
 
Kijk, dat is groei waar wij in de tijd van de olieton 
tussen de heg en de berk nog niet bij stil stonden. 
Er is geen intellectuele acrobatiek voor nodig om te 
snappen dat dit prima ontwikkelingen zijn. 
 
Groeten, 
Wil 

Ontwikkeling 
 
Het belendende perceel naast ons oude huisje in 
Oers vóór 1970 was eigendom van een Oerse 
multinational waarvan de zoon nu ook aan de top zit 
van een andere echte multinational (chapeau). Op 
dat perceel van toen ligt nu een weg en staan er 
huizen. Telkens als ik over die weg loop denk ik nog 
steeds aan die tijd. 
 
Mijn ouders (vooral vader) waren des duivels 
wanneer wij als jonkies enige schade hadden 
toegebracht aan het gewas wat daar elk jaar werd 
ingezaaid (meestal koren). Je kreeg dan genadeloos 
op je flikker als hij ’s avonds thuis kwam van zijn 
werk. We moesten toen regelmatig d’n hofpad op 
vluchten, d’n ekker op. Want de multinational was 
toch een notabel herenboertje van het dorp, althans 
in de ogen van onze ouders. Ze hadden daar een 
heilig (…) respect voor, alsmede voor de pastoor en 
de bankdirecteur. De multinational van Oers was 
namelijk één en de zelfde persoon met de 
bankdirecteur. 
 
Later in het jaar leden we opnieuw pijn als we bij 
het vliegeren op de afgemaaide stoppels vielen met 
onze blote knietjes. Vliegeren vond ons vader toch 
ook wel leuk, hij hielp altijd met het oplaten ervan. 
Ik hoor nog zijn roep: ‘Staart te zwaar of staart te 
licht!’. Dan moesten er enige pollen van het 
afgemaaide koren ín het sisal geknoopt of er juist uít 
gehaald worden. 
 
Tussen de lange pikkerheg en de berk stond op een 
standaardje een olieton. Deze bevatte brandstof 
voor de oliehaard die in de goeikamer stond. Deze 
werd alleen op zondag gestookt want dan zocht 
vader zijn rust met een krantje en zijn dutjes ten 
gevolge daarvan. De olieton werd door de 
plaatselijke oliesjeik (géén notabele want met platte 
pet) met paard en wagen van tijd tot tijd bijgevuld. 

Column Wil Verbaant 
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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 

De verdeling in de drie groepen zal er als volgt uit 
zien:  
 
Groep Leerkrachten Werkdagen  
———————————————————————- 
KA Mariëlle van Heugten ma di, wo,  
 Anneke Sprengers do, vrij  
 Femke van der Bijl zwangerschapsverlof 
KB Janneke v.d. Huygevoort ma t/m vrij  
KC Wil Vermeulen ma, di,  
 Anneleen Mous wo, do, vr  
 
De huidige leerkrachten gaan met de nieuwe 
collega’s in gesprek en zorgen voor een goede 
inhoudelijke overdracht.  
Daarnaast blijven de huidige leerkrachten betrokken 
en zullen ze de nieuwe collega’s ondersteunen, 
zodat het onderwijskundig proces kan doorlopen.  
 
Omdat wij het belangrijk vinden om een kwalitatief 
goed inhoudelijk rapport te kunnen schrijven, 
worden de rapporten van de oudste kleuters op 
vrijdag 6 april meegegeven. De rapportgesprekken 
zullen dan plaatsvinden in de week van 9 april. De 
nieuwe leerkrachten kunnen in deze periode een 
goed beeld vormen van elke leerling en kunnen 
samen met de vorige leerkracht in gesprek en het 
rapport schrijven.  
De rapporten en rapportgesprekken van groep 1-2A 
en groep 1-2B zullen gelijk lopen met de rest van de 
school.  
 
Vanaf 1 februari kunt u in ParnasSys de 
groepslijsten van de drie kleutergroepen zien.  
 
Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende 
te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en 
opmerkingen kunt u zich na schooltijd wenden tot de 
leerkracht(en) van uw kind of tot de leden van het 
Management Team.  
 
Met vriendelijke groet,  
namens de leerkrachten van de kleutergroepen,  
 
Het Management Team,  
 
Maria Veenvliet  
Karen van Lieshout  

Aan de ouders van de kinderen in 
groep 1-2 A en 1-2 B en de ouders 
van kinderen die in de loop van 
het schooljaar instromen.  
 
Geachte ouders,  
 
Het aantal leerlingen op de St. Jan Baptist is sterk 
toegenomen. Gezien de instroom in de 
kleutergroepen en de verwachte instroom heeft er 
overleg met de stichting Veldvest plaatsgevonden 
over het starten van een derde kleutergroep. Het 
resultaat van dit overleg is dat per 1 februari 2018 
een derde kleutergroep kan starten.  
 
De derde kleutergroep zal gevormd worden met 
oudste kleuters. De jongste kleuters en instromers 
zullen in hun huidige groep blijven, waar in de loop 
van het schooljaar nog meer leerlingen bij in zullen 
stromen.  
 
Door het op deze manier te organiseren, krijgen 
oudste kleuters de ruimte om al een groep te 
vormen richting groep 3. Met de ouders van de 
“herfstleerlingen” (leerlingen geboren tussen 
oktober en december 2012) gaat de huidige 
leerkracht in gesprek om te bekijken of hun zoon/
dochter de overstap maakt naar 1-2C en/ of kan 
doorstromen naar groep 3.  
 
In de afgelopen weken is er i.s.m. stichting Veldvest 
gezocht naar geschikte kandidaten voor de bezetting 
in de ontstane vacatures. We verwelkomen 2 nieuwe 
collega’s, Wil Vermeulen en Anneleen Mous.  
 

Derde kleutergroep 
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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 

V E R K I E Z I N G S D E B A T 

In verband met de aankomende gemeente-
raadsverkiezingen, organiseert 

 
op dinsdag 20 februari 2018 een 

verkiezingsdebat met vertegenwoordigers van alle 
politieke partijen in Veldhoven. 

 
Op dit moment hebben we de volgende 
bevestigingen voor deelname binnen: 
 GBV: Mariënne van Dongen 
 CDA: Marionne van Dongen 
 PvdA: Jeroen Rooijakkers 
 VVD: Daan de Kort 
 Senioren Veldhoven: Rien Luijkx 
 D66: Ingrid Hartlief  
 VSA: Bjorn Wijnands 

Het is de bedoeling dat de genodigden reageren op 
politieke speerpunten en stellingen. U kunt tijdens 
deze avond ook zelf gericht vragen stellen en in 
debat gaan. 
Dus heeft u vragen aan de Veldhovense politici? Op 
20 februari a.s. kunt u ze rechtstreeks benaderen!  
Tiny Renders	presenteert deze avond. De avond 
begint om 19.30 uur (in d’Ouw School) en is voor 
iedereen toegankelijk.  
Wij hopen op een grote opkomst. 

Verkiezingsdebat 

Vakantierooster Veldvest 
schooljaar 2018 - 2019 
Veldvest, stichting voor bijzonder onderwijs 
Veldhoven e.o. 
 
Herfstvakantie 15-10-18 t/m 19-10-18 
Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19 
Voorjaarsvakantie 04-03-19 t/m 08-03-19 
2de paasdag 22-04-19 
Koningsdag 27-04-19 
Meivakantie 22-04-19 t/m 03-05-19 
Hemelvaart 30-05-19 t/m 31-05-19 
2e Pinksterdag 10-06-19 
Zomervakantie 08-07-19 t/m 16-08-19 

Vakantierooster Veldvest 



15 

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

Oersmakelijk 

Het recept is deze keer van Elsje Rijken. 
 
Tonijnpakketjes 
 

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 2 blikjes tonijnmoot in water 
- 3 stuks bosui, fijngesneden 
- 4 tl pikante paprikapoeder 
- 2 eieren, losgeklopt 
- 1 blikje maiskorrels, uitgelekt 
- 600g broccoli, in roosjes 
- 8 plakjes roomboterbladerdeeg, ontdooid 
- zoete chilisaus 
 
Bereidingswijze 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. 
2. Roer de tonijn met een vork los in een kom. 
3. Voeg de mais, de bosui, het paprikapoeder en 1 

ei toe. Breng op smaak met peper (en evt. zout). 
4. Leg 4 plakjes bladerdeeg op een met bakpapier 

beklede bakplaat.  
5. Verdeel het tonijn-mengsel erover, laat een rand 

van ca. 1 cm rondom vrij. 
6. Bestrijk de rand met een beetje water en dek 

het tonijnmengsel af met de overige 4 plakjes 
bladerdeeg. 

7. Druk de randen goed aan met een vork en 
bestrijk de bovenzijde met de rest van het ei. 

8. Bak de pakketjes in ca. 25 min. in het midden 
van de oven goudbruin en gaar. 

9. Kook ondertussen de broccoli in ca. 4 min. 
beetgaar.  

10. Neem de pakketjes uit de oven en serveer ze 
met de broccoli. Lekker met zoete chilisaus. 

 
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het een 
makkelijk gerecht is, de kinderen kunnen helpen bij 
de bereiding en het natuurlijk erg lekker is. Voor de 
kinderen kun je tonijn ‘flappen’ maken (extra 
lekker), door het bladerdeeg diagonaal door te 
snijden (bij stap 4). Eet smakelijk! 
 
Ik wil de pollepel doorgeven aan  
Moniek Wildenberg, omdat we elkaar nog niet 
zo lang kennen, maar onze zoontjes het al erg 
goed met elkaar kunnen vinden.  
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Het interview 

‘Ik heb een stuk in mijn kraag’ 
Mark Bergmans is in het dagelijks leven 
werkzaam als podotherapeut. Hiernaast is hij 
een fervent golfspeler en is hij geregeld te 
vinden op het voetbalveld bij RKVVO. Sinds 
kort heeft zijn carrière een wel hele bijzondere 
draai gekregen: hij heeft met het nummer 'Ik 
heb een stuk in mijn kraag’, samen met Het 
Feestteam, een heuse carnavalshit te pakken.  
 
Door Jurre van der Velden 
 
Het idee voor een carnavalsnummer werd een aantal 
jaar geleden geboren. Mark, die sinds ongeveer een 
jaar woonachtig is in ons mooie dorp, kwam met 
een aantal vrienden tot deze gedachte in de kantine 
van RKVVO. Het schrijven van een 
carnavalsnummer is makkelijker gezegd dan 
gedaan, dat doe je immers niet iedere dag. Het idee 
werd daarom in de ijskast geparkeerd. Mark had 
hier echter buiten de hulp van Radio 538 gerekend. 

Toen hij een prijsvraag zag waarbij je een idee kon 
insturen, hoefde hij geen twee keer na te denken. 
De prijs die hiermee gewonnen kon worden, was het 
in vervulling laten gaan van de ingestuurde wens. 
Mark stuurde het idee van zijn carnavalskraker in en 
mocht tot zijn verbazing in de uitzending bij Coen en 
Sander komen. 
 
Hier kreeg hij te horen dat 538 zijn idee erg leuk 
vond. Ze vonden het zelfs zo leuk dat Mark in een 
professionele studio een carnavalsnummer mocht 
gaan opnemen. Hij had de prijsvraag dus gewonnen 
en zijn ingestuurde idee werd ten uitvoer gebracht. 
Hij hoefde het nummer uiteraard niet alleen op te 
gaan nemen. De welkome hulp hierbij kwam van  
“Het Feestteam”, een bekend feestduo dat eerder 

hits heeft gehad met titels als 'Shirt uit en zwaaien' 
en 'Let It Be'. Niks werd aan het toeval overgelaten: 
het nummer dat Mark samen met dit duo ging 
opnemen, werd geproduceerd in een heuse 
professionele studio.  
 
Nu moest er alleen nog een nummer gemaakt 
worden, het meest lastige van het hele verhaal. 
Want waar moet een carnavalsnummer aan 
voldoen? De Gebroeders Ko hebben ooit in een 
interview met BN/De Stem gezegd, dat het publiek 
bij een goed carnavalsnummer na het refrein de 
eerste keer te hebben gehoord, de tekst tijdens het 
tweede refrein al mee moet kunnen zingen. Met die 
gedachte in het achterhoofd, gingen Mark en  
“Het Feestteam” brainstormen over de inhoud van 
hun nummer. 
 
De brainstorm ging, zoals het een goede 
vergadering betaamt, gepaard met de nuttiging van 
de nodige alcoholische consumpties. Vervolgens 
kwam één van de aanwezigen met de opmerking dat 
als er op die voet doorgedronken zou worden, hij de 
dag erna een stuk in zijn kraag zou hebben. Zoals 
bij de geboorte van veel briljante songteksten, bleek 
ook in dit geval een simpel zinnetje de basis voor 
het uiteindelijke nummer. Het liedje van Mark met 
Het Feestteam kreeg dan ook de toepasselijke 
naam: ‘Ik heb een stuk in mijn kraag’. 
 

Mark Bergmans (tweede van rechts) bij  
Coen en Sander van Radio 538.  

Mark Bergmans bij Radio 538.  
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Het nummer begint met een mededeling die een 
andere interpretatie geeft aan de titel van het 
nummer: 'mannen doe eens gek, zet een meisje op 
je nek'. Het nummer gaat hierna vooral in op de 
voordelen van het hebben van een knappe vrouw op 
je nek. Eén van de nadelen waar Mark ook over 
zingt, is dat je lichaam de dag erna wat stram aan 
kan voelen, mocht de vrouw in kwestie te lang op je 
nek hebben gezeten. Het nummer wordt 
ondersteund door een pakkende melodie en is al 
snel mee te zingen. Daarmee voldoet het aan de 
voorwaarden van de Gebroeders Ko. Een prima 
carnavalsnummer dus. 
 
Rond de carnaval heeft Mark een druk schema. Op 
zaterdag mag hij zingen bij de sleuteloverdracht in 
de Schalm in Veldhoven. Daarna mag hij tijdens de 
carnaval op allerlei plaatsen in Brabant optreden. 
Tegen de tijd dat u dit interview leest heeft Mark er 
dus een heel speciale carnaval opzitten, waar hij 
samen met “Het Feestteam” door heel Brabant heeft 
gereisd. Mark is dus een heuse bekende Oerlenaar 
geworden. Dit allemaal werd geboren na een 
training bij RKVVO; het leven kan af en toe een 
aparte, maar daarom niet minder leuke wending 
nemen. Alaaf.  

Sterke Oerlenaren gezocht 

Sterke Oerlenaren gezocht! 
 
Net als andere jaren zal de Koers van Oers ook 
tijdens de Oerse Braderie op zondag 8 april 2018 
weer aanwezig zijn met een uitgebreide collectie 
tweedehands boeken, platen, DC’s en DVD’s. De 
opbrengst wordt steeds gebruikt om de papieren en 
digitale Koers van Oers uit te geven en om de 
website Oerle.info te onderhouden. 
 
Voor de zondagochtend zoeken we om 9.00 uur 
vrijwilligers die willen helpen om de materialen uit 
de kelder onder de basisschool te halen en naar de 
kramen voor de school te brengen. Daar worden de 
materialen door vrijwilligers van de Koers 
systematisch op de marktkramen geplaatst zodat de 
bezoekers van de braderie goed zicht hebben op de 
aangeboden verkoopwaar. 
 
Op zondagmiddag moeten om 17.15 uur de niet-
verkochte materialen weer terug naar de kelder 
worden gebracht en ook dan kunnen we hulp 
gebruiken. We hopen natuurlijk dat er dan heel veel 
minder dozen te sjouwen zijn en dat we door een 
dag hard werken met elkaar een mooi bedrag bijeen 
hebben gesprokkeld! 
 
Als je (één van) beide momenten beschikbaar bent 
om op deze manier een bijdrage te leveren aan het 
in stand houden van ons mooie dorpsnieuwsblad, 
neem dan contact op met Miranda van Vlerken  
(06-25522567) of Jan Kampinga (06-28417750). 
 
Jouw hulp wordt zeer op prijs gesteld. 
 
 
Team Koers van Oers  
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Buurtpreventie contactgegevens 

Oerle zuid 
Straat  Contactpersoon  Telefoonnummer  Email 
Oude Kerkstraat  Marlies van Kollenburg Oude Kerkstr 2  06-30695432  marliesvankollenburg@kpnmail.nl 
Oude Kerkstraat 41 t/m 60  Huub Stroeks  

Contactpersoon buurtpreventie  06-51137413  huubstroeks@gmail.com 
Berthastraat-Akert-
Smidsvuurke  Dick van Hoof  06-20920915  dickvanhoof@onsbrabantnet.nl 

Boonberg  Karin Wijnhoven AP de Bontstraat 2  06-22803190  karin.wijnhoven@w-cair.nl 

AP.de Bontstraat   
Rene Hoogeboom AP de Bontstraat 18  06-22314410  rene.hoog@hotmail.com 
Jan Kampinga AP de Bontstraat 30  06-28417750  jankampinga@onsbrabantnet.nl 

Ruiske-Stepke  Henri Kox Stepke 6  06-51566913  h.kox295@kpnmail.nl 
Welle 2 t/m 28  Nico Peijnenborgh Welle 28       

Kees van Kampen Welle 1  06-21442168  keesvankampen@upcmail.com 
John van de Sande Welle 34  06-15340939  john.vandesande@live.nl 

Wijkagent  Berrie van Heugten  0900-8844  berrie.van.heugten@politie.nl 

Oerle de Berkt 
Straat  Contactpersoon  Telefoonnummer  Email 
Hulst  Marc van Run  06-53146640  m.run2@chello.nl 
Egge  Lout Meijers  06-53180658  lout.meijers@gmail.com 
Roost/va Berkt 18  Jaap van Laatum  06-23695148  j.v.laatum@chello.nl 
Platanenlaan  Ad van Akere  06-26868595  ad@vanakere.nl 
Beier  Claudia Mohns  06-28846957  cmohns@onsmail.nl 
NW Kerkst/Berkt tm 17  Yvonne Spijker  06-37552113  Yvonnespijker7@gmail.com 
Feit en Tus  Wim Luijkx  06-48425973  wgjmluijkx@onsbrabantnet.nl 
Laar  Remco Kuipéri Contactpersoon  06-50845771  rkuiperi@onsbrabantnet.nl 
Severinus( alle huizen )  Riny van de Pol  06-51440828  Riny.van.de.pol@severinus.nl 
Wijkagent  Berrie van Heugten  0900-8844  berrie.van.heugten@politie.nl 

Welle overige   

Bij wijzigingen contact opnemen met Karin Leemans. 

Oerle midden en Kerckhoeve/Zilverackers 
Straat  Contactpersoon  Telefoonnummer  Email 
Clementinalaan  Frans Klaasen Clementinalaan 7  06-28946928  rifra7klaasen@gmail.com 
Nw. Kerkstraat- 't Stoom  Karin Leemans  

Contactpersoon buurtpreventie  06-57317132  famleemans@live.nl 
Zittardsestraat  Daniella v Buël Zittardsestraat  06-27163647  daniella@ejsoftware.nl 
Janus Hagelaarsstraat  Fried van Beers Janus Hagelaarsstraat 7  06-34333222  friedvanbeers@hetnet.nl 
Sint Janstraat  Antoon Verblackt Sint Janstraat 42  06-30222763  atgmverblackt@onsbrabantnet.nl 
Zandoerleseweg  Frank v Beers Zandoerleseweg 13c  06-53431307  f.beers@upcmail.nl 
Ruiske-Stepke  Henri Kox Stepke 6  06-51566913  h.kox295@kpnmail.nl 
Welle 2 t/m 28  Nico Peijnenborgh Welle 28       
St. Stimulans/Cordaad  Henk van Hugten  06-27364650    
Wijkagent  Berrie van Heugten  0900-8844  berrie.van.heugten@politie.nl 
Lakenvelder-Rood Bont-
Zwart Bont  Nikki de Jong Lakenvelder 27  06-4704452  nikkidejong1987@gmail.com 

Oerle Noord West Schippershof/ Zandoerle 
Straat  Contactpersoon  Telefoonnummer  Email 

Jan van der Waerden  06-13721288  jenjwaerden@outlook.com 
Huub Stroeks  
Contactpersoon buurtpreventie  06-51137413  huubstroeks@gmail.com 

Heikantsebaan -Hoogeind - 
Paleisstraat 

Ad Adriaans Paleisstraat 2  06-13763125  correspondentad@gmail.com 
Ben Hospel  040-2025325    

Schippershof  Ron Bogman Bost 6  06-11326776  ronbogman@gmail.com 
Schippershof  Jeroen Meijer Hageweijer 10  06-10986668  j-meijer@hotmail.com 
Toterfout-Kleine en grote 
Vliet 

Daan Slaats Grote Vliet 1  06-52447778    
Harrie van der Zanden Kleine Vliet 1a  06-52317797  hvdz@freeler.nl 

Zandoerle  Gerard v/der Sangen Contactpers. 
Zandoerle 7  06-22291015  vdsangen@planet.nl 

Oude Kerkstraat 41 t/m 60  
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TCO naar Tilburg! 
Maar dit jaar was het begin van de activiteit iets 
anders. 
De Oerse tieners mochten allemaal naar de kroeg. 
En al om 11 in de ochtend!!! 
Dit had natuurlijk een reden; 
Anne Kelders en Anouk van Kessel, 6de jaars van 
het VWO Sondervick, hebben als titel voor hun 
profielwerkstuk; "Jongeren op een leuke manier 
bewust maken van een gezonde leefstijl." 
En i.s.m. TCO hebben ze deze activiteit geregeld. 
 
 
Anne en Anouk wilden sowieso een activiteit bij de 
Voltage begeleiden. Dit werd de bungee soccer. 
Maar ze wilden ook iets met eten en drinken. 
En in overleg met Geert van Loon van Oersgezellig, 
werd er een gezond menuutje samengesteld. En de 
tieners kregen hierover dan allerlei vragen.  
Dus; alle tieners konden een pilsje, een gezonde 
frikandel en een heerlijke magnum proberen. 
 

In het pilsje zaten veel vitamientjes(mango) maar 
het had ook een mooi schuimkraagje. En in de 
frikandel zat kippengehakt met allerlei kruiden met 
een sausje waar avocado in zat. Het frisse 
frambozen-ijsje met pure chocolade ging er goed in.  
Er werd natuurlijk wel geproefd. Maar tieners blijven 
tieners, het zag er erg gezond uit, dus.... 
Er werd veel gelachen en ondertussen werd er ook 
nog nagedacht. Wat willen we nog meer! 
 
Het was weer een geslaagde activiteit. 
Wij van TCO, wensen Anouk en Anne nog veel 
succes met hun profielwerkstuk.  
Ook bedanken we de ouders die voor het vervoer en 
begeleiding hebben gezorgd. 
En natuurlijk, "Oersgezellig," voor de geweldige 
medewerking. TOP!! 
 
Tiener Comité Oerle  

In Tilburg naar De Voltage. 
 
Alle tieners waren op tijd en er waren ook 
geen afmeldingen! Het is ook een superleuke 
activiteit, die jaarlijks terugkeert. 

Dit jaar werd er gekart; er werd lasergame en 
bungee soccer gespeeld (voetballen terwijl je aan 
een elastiek hangt). 

En tussendoor werd er 
gebowld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar was er weer een 
kartwedstrijd. Een voor de jongens. En natuurlijk 
ook voor de meiden. 
Mirte van Beers was de snelste van de meiden en 
Luc Nouwens van de jongens. Ze waren supersnel 
dit jaar! 
De middag vloog voorbij.  



21 

Schoolraad nieuws  
 
Om iedereen mee te nemen 
en te informeren over de 
onderwerpen besproken in de schoolraad, een 
kort impressiestukje.  
 
Op 9 januari 2018 kwamen de volgende 
onderwerpen aan bod:  
Protocollen: er zijn 5 protocollen aanwezig (hierin 

staat informatie over o.a. pestgedrag / info aan 
gescheiden ouders / telefoon gebruik). De 
protocollen zijn aanwezig en compleet. Wanneer 
maatwerk nodig is, dan voorziet de school hierin. 
De documenten komen op de website van school 
te staan.  

Schooltijden: in de week van 28 januari 
ontvangen ouders/verzorgers een enquête over 
de schooltijden. Het is enorm belangrijk om te 
reageren zodat de uitkomst representatief is. De 
schoolraad roept iedereen dan ook op om de 
vragenlijst in te vullen! Bij vragen zijn we 
natuurlijk bereikbaar.  

Sponsoring: het team draagt een lijstje aan waar 
we als schoolraad mee aan de slag gaan. Zo 
weten we wat nodig is en waar we op in kunnen 
spelen wanneer het om sponsoring gaat. Op dit 
moment is al bekend dat waarde wordt gehecht 
aan een groener schoolplein. Binnenkort meer!  

Informatie social media gebruik / online media: 
Bewustwording van de werking van sociale media. 
Hoewel de ouders hierin verantwoordelijk zijn, is 
het onontkoombaar dat ook in de klas leuke en 
minderleuke ervaringen worden besproken en 
gedeeld. Ga naar www.mediawijsheid.nl en 
ontdek (samen met je kind) social media / online 
games. Praat erover en maak afspraken. Begrijp 
wat de mogelijke gevolgen zijn van berichten op 
sociale media / urenlang gamen. Maak afspraken 
over de manier waarop (met elkaar) wordt 
omgegaan met telefoons, apps, social media en 
gamen.  

Sanne neemt afscheid. We bedanken haar voor 
haar inzet. Veel geluk in Israël!  

 
!!!!Oproep aan alle ouders:  
vragen, een goed idee voor school, voor de klas 
waarin je kind zit? Denk eens aan de ideeënbox. De 
box vind je bij de vooringang van school. Waar de 
bakfiets altijd staat van de Kinderopvang. Laat een 
idee achter. Je ontvangt altijd terugkoppeling.  
 
De volgende vergadering is op 28 februari 2018.  
 
Groetjes,  
Schoolraad St. Jan Baptist  

Basisschool nieuws  

Gekozen onderwerpen n.a.v. 
Informatiemarkt 
 
N.a.v. de ingebrachte onderwerpen vanuit ouders en 
kinderen tijdens de Informatiemarkt ligt de komende 
periode de focus op ‘Schoolplein en groen’. 
Het schoolplein zal aangekleed worden met 
pleinstickers. De afmetingen van het schoolplein zijn 
genoteerd en de pleinstickers zijn ondertussen 
uitgekozen. Ook wordt er een plan gemaakt hoe 
meer ‘groen’ op het schoolplein te realiseren. 
 
Mocht u het leuk vinden om mee te denken of 
ideeën hebben t.a.v. meer groen op schoolplein of u 
bent bereid te helpen wat betreft de uitvoering, bent 
u van harte uitgenodigd. U kunt dit laten weten via 
www.sintjanbaptist.nl 
We hopen dat de eerste stappen snel zichtbaar 
worden! 
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Daar schil ik appels voor de appeltaart of maak 
cake, bavaroistaarten, kersen- en abrikozenvlaai en 
nog veel meer lekkers. 
 
’s Zaterdags ga ik met mijn vader boodschappen 
doen en op zondag maak ik een kalender voor de 
volgende week, zodat ik weet wat er die week 
allemaal staat te gebeuren. 
Naast DVD kijken doe ik ook graag kleuren, 
schrijven, dansen, uit eten gaan en op vakantie 
gaan. 
 
Het is best spannend om bij Wish te gaan wonen. 
Bijna elke week gaan we kijken hoe ver de bouw al 
is 
Ik vind het leuk om de inrichting mee uit te gaan 
zoeken en ik heb pastelkleuren gekozen voor mijn 
kamer. 
Ik hoop dat er veel mensen op bezoek komen bij mij 
als ik daar woon en vooral mijn hondje Lotje want 
die mag niet mee en dat vind ik heel erg. 
 
Voor iedereen de groetjes van mij en tot ziens in 
Oers. 
 
 
 

Hallo, mijn naam is Emile 
Schoonenberg, ik ben 30 
jaar en woon nu nog bij 
mijn ouders in 
Veldhoven. 
 
Ik werk bij Severinus op 
de boerderij “de 
Keldershoeve” en bij 
“SamSam”, in de 
houtbewerking, op de 
Dorpstraat. Mijn hobby’s 

zijn: fietsen, modelauto’s, puzzelen, plaatsen 
opzoeken op landkaarten en atlassen en verhaaltjes 
schrijven. 
 
Mijn lievelingsprogramma’s op TV zijn: kwissen, 
tekenfilms, Blik op de weg en natuur- en 
dierenfilms. Mijn lievelingsmuziek is pop- en 
schlagermuziek en mijn lievelingseten is zuurkool en 
gevulde aubergine. Ik vind dat ik ook best goed kan 
schilderen en tekenen. Ik heb op het atelier van 
Severinus gewerkt en daar heb ik heel wat mooie 
schilderijen gemaakt. 
 
Samen met nog zes andere bewoners hebben wij 
ons al goed voorbereid op het zelfstandig wonen. 
Met onze woongroep “ThuisinOers” komen we 
regelmatig bij elkaar en praten dan over alles wat 
met verhuizen en op jezelf wonen te maken heeft. 
Het wordt best een spannende tijd. We krijgen 
straks een mooi appartement aan de Brandrood, en 
Oerle vind ik een leuk en gezellig dorp om te gaan 
wonen. 
 

‘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. 
 
In 2017 is gestart met de bouw van twee 
groepswoningen achter het voormalige KI-
gebouw voor elk 7 bewoners met ieder een 
eigen appartement en een gezamenlijke woon- 
en eetkamer voor het samenleven in huiselijke 
sfeer. Medio 2018 worden de appartementen 
opgeleverd en krijgen de bewoners de sleutel 
van hun nieuwe woning.  
 
Onderstaand twee toekomstige bewoners die 
zich in de Koers van Oers graag willen 
voorstellen aan de Oerlenaren.  
 
Ik ben Denise van den 
Heuvel en ben 24 jaar. Ik 
ben een grote fan van K3 en 
kijk heel veel DVD’s van hun 
of van Ernst en Bobby of 
van Loenatik. Daar kan ik 
lekker mee lachen. 
 
Ik hou van alle eten behalve 
van stamp, want dat is vies.  
 
Op maandag ga ik logeren 
op de Berkt bij Severinus. 
Verder werk ik de hele week op de Libra behalve 
vrijdagmiddag, dan ben ik vrij. De Libra is de 
bakkerij van de Severinus. 

Nieuwe inwoners  
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Open dag Severinus 
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Albert Heijn ’t Look zorgt voor een kleine 
versnapering en stelt tevens de prijs beschikbaar. 
De gemeente Veldhoven zorgt er voor dat al het 
afval in de loop van de middag weer netjes wordt 
opgehaald. 
 
Zaterdag zwerfvuilactie in ’t Look 
Indien u de wijk 't Look ook wilt ontdoen van 
zwerfvuil, kom dan de medewerkers van AH 't Look 
even helpen op zaterdag 24 maart. Zij lopen dan 
van 13 tot 15 uur door de wijk om deze ook wat op 
te ruimen! 
 
Meer informatie 
De opruimactie is een initiatief van DorpsVereniging 
Oerle, Albert Heijn ’t Look, de Gemeente Veldhoven, 
en Basisschool St. Jan Baptist. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met mevrouw M. Veenvliet 
van Basisschool St. Jan Baptist, Oude Kerkstraat 27, 
5507 LA Veldhoven. Tel.: 040-2051303 of 
dorpsvereniging@oerle.info 

Wie raadt de hoogte van de afvalberg? 
 
Vrijdagochtend 23 maart organiseert 
DorpsVereniging Oerle samen met alle 
inwoners van Oerle en leerlingen van 
Basisschool Sint Jan Baptist een zwerfvuilactie. 
Iedereen komt in actie om het dorp en de 
speelomgeving van de kinderen weer schoon 
te maken.  
Buurtverenigingen, bewoners van Severinus, 
ouders, grootouders, iedereen mag meehelpen 
om van al het ingezamelde afval een zo hoog 
mogelijke berg te maken. Deelnemertjes 
mogen van te voren raden hoe hoog de 
afvalberg gaat worden. De winnaar wordt 
beloond met een leuke prijs.  
 
Vanaf 9.00 uur zorgt DorpsVereniging Oerle ervoor 
dat er materialen (knijpers, handschoenen, 
vuilniszakken, etc.) aanwezig zijn bij de basisschool 
(speelplaats). De kinderen starten na de pauze 
(±10.30 uur) met het zoeken naar zwerfvuil maar 
buurtgenoten zijn vrij om in hun wijk of straat al 
eerder te beginnen.  
Om 12.00 uur komen we bij elkaar op het grasveld 
van de basisschool met alle volle vuilniszakken. Daar 
gaan we van alle vuilniszakken een grote afvalberg 
maken. De kinderen mogen van te voren raden hoe 
hoog de afvalberg wordt en voor de winnaar is er 
een leuke prijs.  
 
Materiaal nodig? 
Om een idee te krijgen hoeveel materiaal 
(vuilniszakken, knijpers, etc.) wij nodig hebben kunt 
u zich aanmelden via onderstaande mailadres. 
Misschien kunt u ook alvast aangeven hoe hoog de 
afvalberg gaat worden. Het kaartje kunt u 
downloaden op www.oerle.info.  

Zwerfvuilactie in Oerle 
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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 

Potgrondactie St. Cecilia Oerse braderie 

Oerse Braderie: Zondag 8 april 
 
Het Tiener Comité is weer begonnen met de 
voorbereidingen voor een spetterende nieuwe 
braderie. Elk jaar proberen we met iets 
origineels voor de dag te komen, zodat een 
ieder weer volop aan zijn trekken komt en kan 
genieten van deze eerste braderie van het jaar 
van Veldhoven en omstreken. Heerlijk om weer 
eens lekker buiten te genieten! 
 
Ook dit jaar wordt het een markt om nooit te 
vergeten. De tieners zetten zich weer 100% in, om 
ervoor te zorgen dat jong en oud aan hun trekken 
komen. U kunt rekenen op spektakel, live muziek en 
lekker eten. Natuurlijk ook de gratis 
kinderattracties, grote snuffelmarkt, boekenmarkt, 
onze loterij en leuke veldactiviteiten. 
 
Ga zalig het voorjaar in en kom gezellig mee 
genieten op zondag 8 april! De eerste braderie van 
het jaar. 
 
De braderie zal dit jaar plaatsvinden op de Oude 
Kerkstraat tot aan het kerkplein. Verder zal een deel 
van de Zandoerleseweg gebruikt worden. Zoals 
gebruikelijk begint de markt om 11.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur. Entree € 1,50. 
 
Snuffelmarkt:  
We zijn natuurlijk altijd op zoek naar spullen voor de 
snuffelmarkt. 
U kunt daarvoor contact opnemen met Josje Slaats 
via de mail: josjeslaats@hotmail.com 

De braderie wordt georganiseerd door 
Stichting Tiener Comité Oerle, de opbrengst komt 
geheel ten goede aan de tieners. TCO biedt de Oerse 
tieners al 17 jaar een gevarieerd 
activiteitenprogramma waarmee het 
verantwoordelijkheidsgevoel en 
hun gemeenschapszin wordt versterkt. 

Potgrondactie 
Muziekvereniging  
Sint Cecilia 
 
Ook dit jaar zal muziekvereniging  
Sint Cecilia iedere tuinliefhebber voorzien van 
potgrond. Deze zal de vereniging dit jaar op 3 maart 
verspreiden. De POKON potgrond is van goede 
kwaliteit. U steunt met deze actie onze 
muziekvereniging. 
 
1 zak potgrond € 4,50 
3 zakken potgrond € 11 
 
Komt de vereniging weer langs de deuren? 
Ja, de vereniging komt weer langs de deuren. Maar 
dit jaar niet overal. Toch willen we iedereen de kans 
bieden om met onze actie mee te doen, en komen 
we de potgrond op bestelling thuisbrengen. 
 
Hoe kan ik de potgrond bestellen? 
Stuur ons een e-mail, met uw naam, adres en 
gewenst aantal zakken potgrond. Kiest u ervoor om 
vooraf te betalen, maak het bedrag dan over op 
rekeningnummer NL84 RABO 0138500835 t.n.v. 
Harmonie St. Cecilia met vermelding van het 
bezorgadres. Op de bezorgdag kunt u het bedrag 
ook contact overmaken. 
 
actie@sintceciliaoerle.nl 
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Wijk van de maand: Oerle 
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Bikestore Basta 

gezelligheid. Ze komen dan daar koffie drinken. In 
de winkel verkopen ze dan ook zakken met 
koffiebonen.  
 
Fietsen, fietsen en nog eens fietsen 
Tante Hanneke vindt het heel leuk werk. Het is haar 
droombaan, omdat ze zelf fietsen ook heel leuk 

vindt en het leuk vindt om met fietsen te werken, 
mensen te helpen en fietsen te repareren. Omdat ze 
zelf fietst is mijn tante op het idee gekomen om een 
fietsenwinkel te beginnen. Vroeger heeft ze 
gewielrend en de laatste tien jaar zit ze vooral op de 
mountainbike. Ook doet mijn tante aan XC, dat 
betekent crosscountry en is Engels voor ‘dwars door 
het land’. En Enduro, waarbij je hard van een berg 
afrijdt. Mijn tante rijdt ook wedstrijden met haar 

eigen “We are Basta” team met kleding met het logo 
van de winkel. Ik ben een keer bij zo’n wedstrijd 
gaan kijken. Je kunt daar aan de rand van het 
parcours staan maar ook in het midden.  
 
Toen ik zelf ging kijken, ben ik ook in het midden 
geweest. Daar was een grote berg waar je de 
fietsers omheen zag fietsen. Ik heb mijn tante vier 
keer voorbij zien komen. Ze had die dag heel goed 
gereden! 
Als je meer wilt weten over Basta ga dan naar 
www.bastabikes.nl. 
 
Bette  

Bikestore Basta  
 
Beste lezers, mijn 
stukje gaat over Basta. 
Dat is een bikestore in 
Huissen. De winkel is 
van mijn tante 
Hanneke.  
 

Toen ze met de winkel 
begon was er een 
feestelijke opening. Daar 
ben ik toen ook bij 
geweest. In het midden 
van de winkel is de 
reparatieplaats en daar 
omheen staan alle 
fietsen en spullen die 
verkocht worden. De 
winkel ziet er erg mooi 
uit. Mijn tante woont 
met haar man boven de 
winkel. Het is dus niet 
alleen een winkel, maar 
ook hun huis. 

 
Fietsen en nog veel meer 
De winkel bestaat al twee jaar, maar heet pas 
anderhalf jaar Basta. Mijn tante verkoopt er 
racefietsen, mountainbikes en alle spullen die je 
nodig hebt om je fiets te repareren. Natuurlijk zijn 
er ook fietskleding en sportvoeding en mijn tante 
repareert er ook fietsen. Ze is erg trots en tevreden 
met haar winkel, maar is altijd op zoek naar dingen 
om de winkel te verbeteren.  
 
 
 
Een speciale zaak 
Basta is geen normale zaak, maar een speciaalzaak 
waar je fietsen en andere dingen kunt kopen die ze 
in andere winkels niet hebben. Er zijn leuke 
cadeautjes voor fietsliefhebbers, zoals pasta in de 
vorm van een mountainbike of een metalen fietsje 
waarbij het achterwiel een pizzasnijder is. Ook 
komen er vaak mensen gewoon voor de 

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Ties van den 
Berk, Harrie Kelders, Bette Kemp, Thura Kemps, 
Milo Peterson, Yannick Schilleman, Nienke Tholen, 
Bente van de Waerden. 
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Keuringsarts 
Berkt 18 
5507 LN Veldhoven 
040-2301452 
Spreekuur na telefonische afspraak  
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur. 

Misofonie Skiën 

Deze kerstvakantie zijn 
wij gaan skiën met 
vrienden in Frankrijk in 
het plaatsje 
Chamrousse 1700. En 
we zijn gepromoveerd 
op de skischool. 
 
Chamrousse  
Dit skigebied is gebouwd voor de olympische spelen 
in 1968 te Grenoble, er is een olympische 
freestylepiste, een rode voor de damesslalom en een 
zwarte voor de mannenslalom. Ook zijn er meerdere 
skischolen.  
 
1700 
Chamrousse is een dorp dat op 3 hoogtes ligt. 
Chamrousse 1650, Chamrousse 1700, Chamrousse 
1750. Chamrousse 1750 is het drukste vanuit daar 
vertrekt ook een gondel. En er vertrekken 3 
stoeltjesliften. Ons appartement lag in 1750.  
 
Skischool 
Ik en mijn broertje Ingmar zijn 
gepromoveerd tot 1ere étoile. 
Daarvoor kreeg je een speldje, 
en een sticker.  
Met de les hebben we veel rode 
pistes genomen en zijn we in 
de cabineliften gegaan.  
 
 
Er was zo veel sneeuw gevallen dat we onze auto 
niet meer konden vinden, gelukkig kwam de auto de 
laatste dag weer onder de berg sneeuw 
tevoorschijn. Dat was het weer!  
 
Groetjes Yannick 

Hallo allemaal  
 
Dit is alweer mijn 
laatste stukje voor 
deze kinderredactie, ik 
wil graag iets vertellen 
over misofonie.  
 
Misofonie is een hersenaandoening waarbij 
specifieke geluiden extreme gevoelens van woede, 
walging of haat opwekken.. letterlijk vertaling van 
misofonie is haat voor geluid, veel mensen hebben 
hier last van en worden vaak niet serieus genomen, 
er wordt gezegd dat je je niet aan moet stellen en je 
maar moet aanpassen maar dat is heel erg moeilijk, 
of ze zeggen kun je dan hier ook niet dan maken ze 
een smak geluid, dit soort dingen zijn heel 
vervelend, er is weinig aan te doen vooral voor 
kinderen is er moeilijk om er hulp voor te vinden , 
ook kun je het in verschillende vormen hebben of 
alleen in een bepaald soort geluid. ik zou willen dat 
er meer bekendheid voor misofonie is want het is 
echt heel erg, 
 
Groetjes Harrie Kelders  
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Autobedrijf Verouden Zonsverduistering 

Hoi ik ben Milo en ik ga 
schrijven over de 
zonsverduistering 
 
In august 2017 was er een 
totaal zonsverduistering 
zichtbaar in Nord Amerika. 
Ik was heel gelukkig omdat ik op bezoek was bij 
mijn oom, oma en tante bij Colorado in de midden 
van de USA. En het was dicht bij de pad van de 
totale eclips.  
 
Een zonsverduistering is 
als de maan over de zon 
heen gaat. Maar meestal 
gebuurd dit niet op zo 
een dicht bevolkte 
gebied. De pad van de 
totale is de plek waar het 
een totale 
zonsverduistering is dat 
betekent dat de maan 
helemaal over de zon 
gaat zodat je niet meer 
de zon kan zien. De 
volgende 
zonsverduistering die 
over Nederland heen 
graat is in 2093.  

 
Wij zaten te kijken naar de 
zonsverduistering met een 
veiligheidsbril omdat het 
gevaarlijk was om recht 
naar de zon te kijken. Het 
was een 27 graden c de 
temperatuur werd steeds 
een heel klein beetje lager 
en de lucht werd ook 
donkerder. Daarna woord 
het weer normaal en het 
was allemaal voorbij. Het 
was een heel speciaal ding 
om met mijn familie te 
zien. 
 
Milo 

Dit keer ga ik een stukje 
schrijven over 
Autobedrijf Verouden. 
Dit bedrijf is van mijn 
oom Erwin Verouden.  
 
Hij heeft dit bedrijf sinds  
1 januari 2018 en is 
gevestigd aan Het Groen 10A in Knegsel. Voorheen 
zat hier Huub van 
Leeuwen. Omdat die 
had besloten om met 
pensioen te gaan heeft 
Erwin zijn droom 
werkelijkheid gemaakt 
en is na 22 jaar voor 
een baas gewerkt te 
hebben iets voor 
zichzelf begonnen. Hij 
zit nu in Knegsel 
samen met rijschool 
Roy onder 1 dak. Je 
kunt bij hem terecht voor onderhoud/reparatie, APK, 
aircoservice, banden, elektrische storingen en nog 
veel meer dingen.  
 
En omdat Erwin zelf 
ook in Oerle woont, 
aan de Oude 
Kerkstraat, heeft hij 
voor de inwoners van 
Oerle nog een extra 
service. Het is 
namelijk mogelijk om 
je auto ’s avonds bij 
hem thuis af te 
leveren en de volgende dag daar weer op te halen.  
Tegen een kleine vergoeding kun je ook een 
leenauto bij hem krijgen. 
 
En dan nog iets…… de koffie staat in Knegsel altijd 
voor je klaar!!! 
 
Autobedrijf Verouden is te bereiken op: 
040-2987550/06-12258063 
www.autobedrijfverouden.nl 
 
Nienke 

Milo kijkt naar de 
eclips. 

Pad van de eclips. 

De Eclips. 
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Excursie naar Reprof 

Hoi ik ben Ties en dit 
keer wil ik graag wat 
vertellen over Reprof. 
 
Met de kinderredactie van 
de Koers gingen we op 
excursie naar Reprof.  
Dat is een bedrijf waar van alles wordt geprint. 
Boekjes drukken bijvoorbeeld en tijdschriften. Ook 
de Koers van Oers wordt er geprint. Dat hebben we 
life gezien daar.  
Bij de Reprof staan heel veel grote machines die van 
alles printen. Luke en Tessa hebben ons bijna alles 
laten zien. Je kunt er ook hele grote dingen laten 
printen. 
We hadden ook stickers mogen maken en een 
poster. Ik had een afbeelding van een hond en 2 
katten gekozen. We hadden ook zelf mogen snijden. 
 
Het was super leuk en we hadden nog wat gekregen 
2 pepermunt doosjes en twee notitieblokjes en een 
pen en een tas. 
Tessa en Luke bedankt voor de rondleiding!!!!!!!! 
 
Groetjes Ties 
 
Hierna volgen wat foto's: 

Tessa laat de grote printer/plotter zien. 

Even meekijken met Luke voor maken van een opdracht. 

Luke laat de verschillende soorten papier zien. 
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Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

2018 

Februari   
15 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u Uit eten bij  

Crème de la crème 
16 Ophalen grijze kliko +PMD-zak 
19 KVB en VKS: Avond film Before the flood 

20 Verkiezingsdebat in d'Ouw School 20.00u 
21 VKS: Kienen  
23 Bosbender Kids (14.30u—16.30u) 
23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
24 Ophalen oud papier 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
26 Info-avond woonzorgcluster:  

19.30-21.00u in d'Ouw School 
  

Maart  
2 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
2 TCO: Voorjaarsactiviteit voor de meisjes 
3 Muziekver. St. Cecilia: Potgrondactie 
4 TCO: Voorjaarsactiviteit voor de jongens 
6 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
7 VKS: Excursie moestuin de Wetering 
9 Bosbender Kids (14.30u—16.30u) 
9 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
9+10+11 Après ski weekend Oers Gezellig 
10 Opendag Severinus 
10 Donateursavond Nieuwe Levenskracht: 

Toneel in de Schalm om 20.00u 
11 Donateursmiddag Nieuwe Levenskracht: 

Toneel in de Schalm om 13.30u 
12 KVB: Jaarvergadering 
13 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  

Uit eten bij de Kers 
16 Ophalen groene en grijze kliko +PMD-zak 
23 Zwerfvuilactie v.a. 10.30u 
23 TCO: informatieavond Braderie 
23 Bosbender Kids (14.30u—16.30u) 
23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
24 Ophalen oud papier 
25 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
26 KVB: Voorjaars-Doe-Avond 
28 VKS: Paasstukje maken 
30 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

De volgende kopijdatum is 
26 februari 2018 

April  
6 Bosbender Kids (14.30u—16.30u) 
7 Veldhovense Quiz 
8 TCO: Braderie 
11 VKS: Kaarten en rummikubben  
12 KVB: Rondleiding door Muziekcentrum 

12 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  

14 Chemokar kerkplein, 08:30–10:00u 
15 Garagesale Cobbeek 
17 VKS: Volksdansinstuif in Best 
20 Bosbender Kids (14.30u—16.30u) 
22 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
25 VKS: Excursie Buffelmelkerij in Breugel 
  
Mei  
9 VKS: Bowlen bij de Flying Bowling  

14 KVB: Moederdagbijeenkomst  
15 DementieCafé: Restaurant De Berkt, 

Wilgeman 1, Oerle. 19.30u 
26 TCO: verrassingsactiviteit  
27 OMTT: Jaarlijkse Oerse Motortoertocht 
27 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
28 KVB: Jaarlijkse wandeling  
30 VKS: Afsluitingsavond met BBQ 
  
Juni  
1+2 Boergondisch Oers 
6 VKS: Fietsen 
8+9+10 RKVVO 75 jaar jubileumfeest  
12 VKS en KVB: Korte fietstocht  
19 VKS: Fietsen en eten bij Pius X in Bladel 
24 Postzegel en muntenbeurs in 

d'Ouw School 9.00u - 12.30u 
25 KVB: Tea-party  
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 
  

12 KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u  

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 installatie nieuwe kinderredactie 




