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Prijsvraag naamgeving

Prijsvraag naamgeving Zorgcentrum

Bloemententoonstelling

Zaterdag 25 augustus en zondag 26 augustus
is weer de jaarlijkse bloemententoonstelling
van Groen en Keurig. Een dahliashow en een
keur aan bloemstukken zijn te bewonderen.
Dit jaar is er een bijdrage van Schilderatelier
Hanneke van der Zanden.
Te zien zal zijn hoe bloemen veelvuldig als
onderwerp dienen bij het schilderatelier.
Met een workshop en het actieve schilderen wordt
deze tentoonstelling weer om van te smullen.
De tentoonstelling in d'Ouw School is :
Zaterdag 25 augustus van 19.00 uur tot 22.00 uur
Zondag 26 augustus van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Noteer deze data in uw agenda.
Tot 25 en/of 26 augustus.

Oerlenaren,
In het najaar zal ons zorgcentrum worden geopend.
De vraag is nu: hoe gaan we het noemen?
Als DorpsVereniging Oerle schrijven we een
prijsvraag uit en vragen we jullie om met originele
namen te komen voor dit fraaie complex.
Graag jullie reactie voor 1-9-2018 naar de redactie
van de Koers van Oers (redactie@koersvanoers.nl).
Een geheel onafhankelijke en niet te beïnvloeden
jury zal in het najaar de meest originele naam
kiezen en uiteraard de te ontvangen prijs uitreiken
aan diegene waarvan de naam wordt gekozen.
We vertellen uiteraard niet wie er in de jury zit zodat
je die ook niet kunt beïnvloeden. Ook welke prijs er
aan verbonden is zal pas helder worden tijdens de
prijsuitreiking.

Bloemenvereniging Groen en Keurig
Schilderatelier Hanneke van der Zanden

Namens DorpsVereniging Oerle,
Dré Jonkers

•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

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

Oers Kermis al op vrijdag!

Vanuit de vergaderingen van de
Dorpsvereniging en enkele jeugdorganisaties
is meerdere malen het verzoek gekomen om
een reanimatiecursus te organiseren. In
samenwerking met hen zijn
nu twee cursussen gepland
in d’Ouw School.
Een cursus bestaat uit twee bij
elkaar horende lesmomenten
van 2 uur.
De cursus wordt gegeven door
Bob Groeneveld, hij is
aanbevolen door Cordaad en een bevoegd opleider.
Het is mogelijk om een certificaat te behalen.
De cursus kost 20 euro en is voor eigen rekening.
Misschien is het mogelijk om vanuit je eigen
vereniging afspraken te maken over deze kosten.
Ook onze jeugd kan hieraan deelnemen.
De data zijn:
Donderdagavond 6 en 20 september 2018 om
19.30u en dinsdagmiddag 16 en 30 oktober 2018
om 13.30u.
Opgeven via e-mail:
famvandenboomen@onsbrabantnet.nl
Onder vermelding van naam, adres en cursusdag.
Financiële afwerking hoor je na opgave en plaatsing.
Bij voldoende deelname worden meer cursussen
gepland.

Oers Kermis begint al op Vrijdag!
Van vrijdag 14 t/m dinsdag 18 september!!
Oers kermis vindt dit jaar plaats van VRIJDAG
14 t/m dinsdag 18 september. Oerlenaren
kunnen dus een dag langer genieten van deze
kleinschalige, gezellige familiekermis.
Bovendien heeft de exploitant beloofd een
extra attractie te plaatsen in de vorm van een
Cakewalk. Het is de bedoeling dat de attracties
in de loop van de middag open gaan en dat er
aan het begin van de vrijdagavond een
openingsactiviteit plaatsvindt. Houd de datum
alvast vrij in de agenda! Het exacte
programma volgt nog.
Na jaren getouwtrek, mogen we dit jaar eindelijk op
vrijdagmiddag al met Oers Kermis beginnen. Uit de
vorig jaar gehouden enquête onder de Oerlenaren,
kwam onder andere de wens naar voren om
vrijdagmiddag al met de kermis te beginnen en deze
tot zondag of maandag te laten duren. De
kermisexploitanten willen dit jaar de vrijdag erbij
gaan proberen, maar willen de dinsdag nog niet
laten vallen. Vandaar dat we dit jaar 5 dagen kermis
vieren.
Kijk te zijner tijd voor meer informatie op
www.oerle.info

Marian van den Boomen - de Crom

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

www.dietistveldhoven.nl

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

Woensdag 29 augustus: St. Jan Onthoofding in
St. Jan de Doperkerk!
19.00 uur: Eucharistieviering (met gilde)
Zaterdag 1 september:
19.00 uur: Eucharistieviering

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 14 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 15 juli:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Zaterdag 21 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 22 juli:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 2 september:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) met
kindernevendienst
Zaterdag 8 september:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 9 september:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 15 september:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 16 september:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

Zaterdag 28 juli:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 29 juli:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Selster Dameskoor)
Zaterdag 4 augustus:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 5 augustus:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 11 augustus:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 12 augustus:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 15 augustus:
Maria Tenhemelopneming
20.00 uur: Eucharistieviering met nadien
lichtprocessie in Processiepark (CK – Dameskoor)

Parochieberichten:
Overleden:
† Martien van Nostrum, 89 jaar
† Maria Lijten – Coppelmans, 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.

Zaterdag 18 augustus:
19.00 uur: Eucharistieviering

Noodnummer=Melding van bediening of
overlijden:
06 – 10 47 52 26

Zondag 19 augustus:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

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

Zaterdag 25 augustus:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 26 augustus:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)

Website: http://www.christuskoning.nl
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St. Jan de Doperkerk 1e dinsdag van de maand
9.30 uur!
Iedere 1e dinsdagochtend van de maand is er een
viering in de St. Jan de Doperkerk. Nadien is het
koffiedrinken in de sacristie. De volgende data zijn:
10 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober,
6 november en 4 december.
In de H. Willibrorduskerk is iedere 3e
dinsdagochtend van de maand om half 10 een
viering.
Na een half jaar wordt er bekeken of er voldoende
belangstelling voor bestaat en of dit experiment
maandelijks zal worden gehandhaafd. Houd onze
kerk levend zo lang het nog kan!
De weekendvieringen blijven uitsluitend in de
Christus Koningkerk.
Pater Jozef 12½ jaar
priester
Op 21 juni was de
exacte datum van het
koperen wijdingsfeest
van Pater Jozef
Aruldoss. Dit feit viel
wel heel erg kort na zijn
vakantie naar zijn
thuisland India en van
een ruime voorbereiding
was daarom nauwelijks
sprake. In het bestuur/
pastoraal team werd
besloten om dit feit op
zondag 17 juni in en nà de viering van 10.00 uur in

de Christus Koningkerk te gedenken. Helaas was de
communicatie naar buiten niet optimaal en waren
vele parochianen niet op de hoogte van dit feest.
Bij de felicitaties nadien in het parochiecentrum
mocht hij diverse gulle gaven ontvangen voor een
reis naar Lourdes of Fatima. Was u niet in de
gelegenheid of op de hoogte? Geen nood, de pater
heeft nog altijd een brievenbus op Oude Kerkstraat
3.
Bedevaart Kevelaer – (D)
Op donderdag 16 augustus is weer de jaarlijkse
bedevaart naar Kevelaer, het Mariaoord net over de
grens in Duitsland. Het thema is “Zoek de Vrede”.
Paspoort of ID-kaart is dus verplicht, geen 65+
kaart. Vertrek +/- 8.15 uur. Opstapplaats voor de
bus: Plein bij voormalige H. Jozefkerk. Deelname:
volwassenen: € 17,- en kinderen t/m 12 jaar: € 8,-.
Opgeven t/m 30 juli bij: Jan Egelmeers, Gareel 1,
tel. 253 56 13, jjcegelmeers@onsbrabantnet.nl

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

Gedenkschildje in basiliek van de Gennepse bedevaart
van 1786. Genadekapel Kevelaer.
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Uitslag Pubquiz
Hieronder de uitslag van de Pub Quiz tijdens Boergondisch Oers op 1 juni 2018.

Fotoronde
1

Eten &
drinken
ronde
2

Oerse
ronde
3

Samba
ronde
4

Banana
ronde
5

1 Fossa Force(s)

17,5

10,0

14,5

20,0

16,0

17,0

95,0

2
3
4
5
6
7

Het Clubke
Toi-toy Boys
Per consumptie wijzer
CV Oers is gezellig
De Slikkers
Koers van Oers

14,0
17,0
17,5
17,5
17,0
13,0

16,0
7,5
10,5
9,0
12,0
12,0

15,5
17,5
15,5
14,0
15,5
14,5

18,0
18,0
16,0
16,0
12,0
16,0

16,0
16,0
14,0
14,0
16,0
16,0

11,0
13,5
14,0
14,0
11,5
12,0

90,5
89,5
87,5
84,5
84,0
83,5

Veld 2 & De Tina's
Oerse Bikers
Chant'Oers
Los Zetas
Win Tonics
Copacabanas
Oers met Jasper
Oerse vrouwen
Fiesta del Cecilia
Buurman - Buurman - Buurman & Buurmans
Dit veld is verplicht
Pub Kings
Boefjes
Niet arrogant, gewoon weer de beste
Samba dancers
Indiana Oers

12,0
17,0
17,5
17,0
11,0
16,5
15,5
16,5
13,0
13,0
8,0
16,0
13,0
18,0
17,0
10,0

7,5
14,0
10,0
8,0
11,0
12,0
6,5
10,0
7,5
6,5
7,5
8,5
7,0
6,5
9,5
4,5

20,0
12,5
15,0
10,5
16,0
14,0
16,0
10,0
13,5
15,5
14,0
14,5
12,5
14,0
10,5
17,5

12,0
14,0
16,0
18,0
16,0
16,0
18,0
16,0
16,0
18,0
18,0
14,0
16,0
18,0
14,0
16,0

16,0
10,0
12,0
14,0
14,0
8,0
10,0
14,0
14,0
12,0
14,0
14,0
14,0
10,0
8,0
14,0

14,0
14,0
10,0
13,0
12,0
11,5
12,0
11,5
11,5
10,0
13,5
8,0
11,0
7,0
14,0
9,5

81,5
81,5
80,5
80,5
80,0
78,0
78,0
78,0
75,5
75,0
75,0
75,0
73,5
73,5
73,0
71,5

24 Samba Friends
25 Pizza Margherita

11,0
13,5

11,5
5,0

14,5
15,5

16,0
16,0

14,0
14,0

4,0
6,0

71,0
70,0

25
26
27
28

Whiskypedia's
Crazy Banana's
Gangmakers
Quizteama Aguilera

9,0
16,0
14,0
14,0

6,0
2,0
6,0
-

16,0
18,0
12,5
15,5

14,0
14,0
10,0
16,0

12,0
10,0
12,0
10,0

13,0
8,0
13,0
10,0

70,0
68,0
67,5
65,5

29 New Kids on the block
29 RKVVO van alles wa

12,5
7,0

6,0
5,0

12,5
14,0

10,0
16,0

12,0
12,0

9,0
8,0

62,0
62,0

6,0
6,0

7,0
6,0

14,0
12,5

14,0
12,0

10,0
14,0

9,0
9,0

60,0
59,5

11,0
5,0
5,0
10,0
-

8,5
2,5
4,0
4,5
-

9,5
15,5
11,0
14,5
-

12,0
12,0
12,0
12,0
-

6,0
10,0
12,0
6,0
-

7,5
4,0
5,0
1,5
-

54,5
49,0
49,0
48,5
-

Naam

8
8
10
10
12
13
13
13
16
17
17
17
20
20
22
23

31 Papajas
32 De vriendengroep op de eerste rij

33
34
34
36
37
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Van alles wa
Bokjes
Leef
OK gezellig
Scouting HJVB

Tropical
ronde
6
Totaal

Crypto Oers, puzzel 54

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 53 was:
1.
VeldhoVen
2.
VerbAant
3.
AanNemers
4.
KlAchtenlijn
5.
MontmArtre
6.
KBO
7.
FEit
8.
DoNateurs
Familienaam: Van Aaken
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Wendy Borgmans,
Mieke van Campen, Jo ten Have, Bets Hospel,
Sil Huijbers, Kees Hulshorst, Corné Kelders,
Maria de Kort, Janus van Lieshout, Henriette Segers
1
2

3
4
5

Imkers open huis in juli

Imkers houden open huis in juli
Benieuwd naar het werk van een imker? Weten
hoe honing ontstaat? Of hoe bijen hun raten
bouwen? In het weekend van 14 en 15 juli
houden imkers op meer dan 200 locaties open
huis. Ook in Veldhoven.
Voor het 9e jaar op rij organiseert de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging de Landelijke Open
Imkerijdag, het grootste imkerevenement in
Nederland. Tijdens het open huis van de
bijenhoudersvereniging ontdekken de bezoekers van
alles over bijen. Ze krijgen uitleg over werksters,
darren en de (bijen)koningin en krijgen praktische
tips over het bij-vriendelijk maken van eigen tuin en
balkon. Ook kunnen ze zien hoe honing wordt
gemaakt en gaan ze in de bijenkast op zoek naar de
koningin.
Ook in Veldhoven is het open huis. En wel aan de
BijenBerkt aan de Berkt 37. Op zondag 15 juli van
10.00 tot 16.00 uur. Voor meer info, zie hun website
www.bijenberkt.nl
Insecten en in het bijzonder bijen staan volop in de
belangstelling. Hun voortbestaan is in gevaar. Bijen
zijn onmisbaar voor ons dagelijks voedsel. Het is
daarom van groot belang om onze leefomgeving zo
bij-vriendelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door
het planten van allerlei bloeiende gewassen waar
nectar en stuifmeel kan worden verzameld. Imkers
laten tijdens het weekend van 14 en 15 juli zien hoe
het met de honingbij gaat en wat iedereen kan doen
om de Nederlandse bijenpopulaties te verbeteren.

6
7
1. Met een groep mensen ritmisch bewegen bij VKS
op 3 september (11)
2. Klinkt alsof Gerry en René afstammen van een
insectenboom (3,3,7)
3. Gele zangvogel zonder een stuk servies werkt
samen met Ton en Lian (4)
4. Stopt deze voorraaddoos met deksel in Oers om
in te kletsen? (8)
5. Deze Snobgram is anders een accountant (8)
6. Een boeket met een kleine straat komt op
Zandoers uit (8)
7. De kleine onderbroek van Adrie is zeer
blessuregevoelig (9)
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Het interview
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

Na zestig jaar voetbal nog
steeds een goede pass
RKVVO vierde in het weekend van 8 juni het
75-jarig bestaan. Jan van der Mierden (74)
voetbalde de laatste zestig jaar voor de club.
“Er zijn bijna geen Oerlenaren waarmee ik niet
gevoetbald heb.”
Door Ad Adriaans
Zestig jaar speelde hij
onafgebroken als
rechtshalf in het geel en
blauw van RKVVO. Maar
hoe anders had het
kunnen lopen. Na de
lagere school vertrok een
jonge Jan naar het
broederjuvenaat in Heer
om er opgeleid te worden
tot lekenbroeder. “Er
moest indertijd uit vrijwel
elk gezin iemand het klooster in. Ik zat er met nog
drie anderen uit Oerle. Het doel was om uiteindelijk
missionaris te worden. Maar ik heb er maar een jaar
gezeten, ik had het daar vlug bekeken.” Daarna ging
Jan naar de LTS in Eindhoven om er zich het vak
van automonteur eigen te maken. Tot aan zijn
diensttijd werkte hij als monteur voor Van Gend en
Loos. Nadat hij aan zijn militaire dienstplicht had
voldaan, ging hij werken in het bedrijf van zijn
vader. “Met tractor en wagen ging ik de boeren
langs om er de volle melkbussen op te halen.” Maar
hij deed meer werk in het bedrijf, zoals het rooien
van aardappelen bij verschillende boeren. Naast
aardappelen trof hij er ook wel eens iets anders aan.
“Tijdens het rooien van aardappelen bij de familie
Habraken in Zeelst heb ik mijn vrouw Jo leren
kennen.” Enige tijd later begon Jan voor zichzelf met
het ophalen van melkbussen terwijl hij in de
middaguren nog voor zijn vader bleef werken. “In
1977 nam ik met twee van mijn broers het bedrijf
van mijn vader over. Rond 1995 runde ik het bedrijf
alleen. Inmiddels heb ik de zaak overgedaan aan
mijn zoon Christian en schoonzoon Wim.” Jarenlang
zorgde Jan er mede voor dat wij elke winter veilig de
weg op konden. “Tot voor drie jaar heb ik nog elke
winter zout gestrooid. Dat vond ik leuk om te doen.
Ik wilde dit volhouden totdat mijn oudste kleinkind
dit werk van mij kon overnemen. En dat is gelukt.”
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Voetbal
Op de LTS in Eindhoven maakte Jan in de pauzes
kennis met voetbal. “Ik vond het een leuke sport.
Toen ik veertien was, begon ik met voetbal bij
RKVVO. We speelden aan de Zandoerleseweg op een
zandvlakte met in het midden een beetje gras. Het
veld stond bol en de bal had nog een veter. Vóór de
wedstrijd moesten we die ophalen bij de
materiaalman, Bert Aarts in de Oude Kerkstraat.
Omkleden deden we bij café Gepkens op Zandoerle.
Na afloop kreeg elke speler een bakje water om zich
te wassen. Zo ging dat toentertijd overal,
kleedlokalen waren er nog niet.”
Kampioen
In 1959 verhuisde de club naar de huidige locatie
aan de Heikantsebaan. Van der Mierden herinnert
zich nog een speciale ledenvergadering die niet lang
daarna plaatsvond. ”De leden werden
bijeengeroepen om te stemmen of jongens van
buiten Oerle lid mochten worden van de club.” Wat
was het geval? Enkele knapen uit Zeelst hadden hun
oog laten vallen op een Oerlese schone.

Jo en Jan van der Mierden.
Zij wilden daarom in Oerle komen voetballen. De
uitslag van de stemming was positief. De
Zeelstenaren hebben ongetwijfeld de harten van de
lokale deernes gestolen. Mede dankzij hen
promoveerde RKVVO in de jaren zestig drie keer op
rij. “In 1963 ging het net mis. Maar vanaf 1964
werden we vier keer kampioen en promoveerden we
van de 3e klasse Brabantse Bond naar de 4e klasse
KNVB.” Geduchte tegenstanders in die jaren waren
onder meer Vessem en DEES. “Dat ging er stevig
aan toe. We speelden vaak tegen clubs uit de buurt,

dat waren mooie tijden”, blikt Jan terug. De
wedstrijd om promotie in 1963 zal hij nooit
vergeten. “Dat was tegen Boskant. Met twee bussen
vol supporters gingen we erheen. Bij de stand 1-1
kreeg Boskant in de laatste minuut een penalty. Het
Oerse publiek was het daar duidelijk niet mee eens
en stroomde het veld op om bij de scheidsrechter te
protesteren. Alle spelers gingen van het veld af om
er enkele minuten later weer terug te keren. De
pingel ging er in, en de promotie was weg.” Met elk
kampioenschap was er een rondgang door het dorp
op de platte wagen. Jan: “En die hadden wij
natuurlijk op het bedrijf. Ik pakte dan een tractor en
reed het team op de platte wagen het dorp rond.
Daarna feesten tot in de kleine uurtjes. De volgende
morgen kreeg ik hulp van enkele teamgenoten om
vanaf 05.00 uur weer melkbussen te gaan ophalen.
Zo konden we vanaf 13.00 uur weer doorgaan met
feesten. Sommige spelers feestten nog meer dagen,
maar daarvoor had ik geen tijd.”
Rechtshalf
Al zestig jaar lang bezet Jan de rechtshalfpositie.
“Van begin af aan ben ik daar door de trainers
opgesteld. Het is een goede positie voor mij. Ik heb
een goede pass, nog steeds trouwens. En elk
seizoen scoorde ik wel enkele keren. Verdedigen
was nooit mijn sterkste kant. Ik denk dat ik daarom
nog steeds voetbal, ik heb heel weinig blessures
gehad.” Toen hij in 1972 stopte bij het eerste elftal
stapte Jan over naar het tweede van RKVVO. “Ik
was aanvoerder van het team en we werden meteen
kampioen. Uiteindelijk stapte ik over naar de
veteranen.”

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

jan1.joosten@kpnplanet.nl

Toen na zeven jaar de veteranencompetitie
opgedoekt werd, sloot hij zich aan bij het negende,
toen het laagste elftal van RKVVO. In de periode dat
het ledental van de club een dalende lijn liet zien,
werd het negende het achtste, toen het zevende en
misschien ook nog wel het zesde. “Ik denk dat ik
alle elftallen wel gehad heb”, zegt Jan met een lach.
Uiteindelijk werd veteranencompetitie weer nieuw
leven ingeroepen en speelde hij nog jaren daarin
zijn wedstrijden.
Dorps karakter
In al die jaren kwam het geen moment in Jan op om
te verkassen naar een andere club. “Ik heb hier
altijd een heel fijn gevoel gehad. Met een aantal
trainers van het eerste had ik een heel goede band.
Iedereen kent me en maakt een praatje. De club is
nu wel veel groter maar heeft nog steeds een dorps
karakter. Het goede gevoel is er nog steeds.”
Vijf jaar geleden begon hij met walking football bij
PSV. “Dat was toen de eerste club die er mee begon.
Op het Nederlands kampioenschap bij RKC werden
we tweede achter ADO Den Haag. Meer clubs waren
er toen nog niet. Een jaar later stapte ik over naar
Gestel. Nu zijn er honderden clubs die het
faciliteren. Ik heb nog geprobeerd om het ook bij
RKVVO op te zetten, maar dat is niet gelukt. Dat
vind ik wel jammer.” In april was Jan nog in het
Olympisch Stadion om geselecteerd te worden voor
het WK. “Dat is een heel leuke dag geweest. De
selectie heb ik niet gehaald. Maar ik heb wel een
foto waar ik op sta met Sjaak Swart, Kees Kist en
Dick Schoenaker.”
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Groene laken
Tijdens het jubileumweekend van RKVVO kwam Jan
op zondag 10 juni voor het laatst tussen de lijnen bij
RKVVO. Tijdens het bedrijventoernooi speelde hij
mee in het team van het loonbedrijf. Denk nu maar

niet dat de krasse Oerlenaar de kicksen aan de
wilgen hangt. Nog steeds speelt hij walking football
voor het Eindhovense Gestel en VV Vessem. “Dat
vind ik zo leuk, ook de sociale contacten. We spelen
regelmatig toernooien. Het lukt me nog steeds om
vijf wedstrijdjes van een kwartier te spelen.” Maar
ook bij RKVVO zal Jan nog blijven scoren. Alleen
verruilt hij de groene grasmat voor het groene
laken. “Op woensdagavond ben ik hier nog om te
biljarten.” Als toeschouwer is Jan met zijn vrouw Jo
tegenwoordig te zien langs de velden van Knegselse
Boys. “Onze kleinzoon Remco speelt er in het eerste
elftal. We bezoeken altijd de thuis- en
uitwedstrijden. En op zaterdag gaan we naar de
andere twee kleinkinderen kijken. Ik heb ze ook alle
drie getraind bij Knegselse Boys en alle drie een
keer kampioen gemaakt”, klinkt het trots.
Naast zijn inzet voor familie, bedrijf en sport , spant
Jan zich ook vrijwillig in voor anderen. Zo begeleidde
hij als mantelzorger enkele jaren een biljarter van
de KBO. En zeker niet te vergeten Join4Energy. Een
organisatie die zich inzet voor kinderen met een
energiestofwisselingsziekte. Jan heeft een kennis
waarvan een dochtertje aan deze ziekte lijdt. “Voor
haar ben ik vijf jaar op rij de Mont Ventoux op
gefietst. Voor een petekind nam ik twee keer deel
aan Alpe d’HuZes. Ook organiseerde ik daarvoor
twee keer een tonproatavond in d’Ouw School.”

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

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

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

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
10

11

Mindfulness training

In september 2018 start in Veldhoven een
training mindfulness voor mensen vanaf 55
jaar. De training wordt gegeven door Thea van
Wezel, zij is gecertificeerd mindfulness trainer.
Mindfulness betekent met milde aandacht aanwezig
zijn bij je lichaam, gedachten en gevoelens, zonder
daarover te oordelen. Mindfulness kan helpen bij
spanningen, stress, piekeren, zorgen maken en
omgaan met ziekte en pijn. Je kunt dingen bewust
gaan doen in plaats van 'op de automatische piloot'.
Ook als het even niet gaat zoals je wilt. Je geest
wordt rustiger en je ontspant makkelijker in tijden
van drukte.
Wat je leert is meteen toe te passen in je dagelijks
leven.
In zekere zin helpt mindfulness om niet alleen uit je
hoofd, maar ook vanuit je hart te leven. Misschien
iets voor jou ?
De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten
op vrijdagochtend in d'n Uitwijk in Veldhoven.
Je hebt geen speciale kennis of ervaring nodig. Je
oefent in een kleine groep van max 8 personen.
Mindfulness is niet aan leeftijd gebonden, ook als je
jonger bent en je bij deze doelgroep thuisvoelt
maakt dat je welkom bent.
Informatie : tel 040-2530134 of
thea.van.wezel@kpnmail.nl
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ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl
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Verslag ‘Stoorzenders’

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

Op 23 en 24 juni bruiste de Leenhoef van
muzikale energie. Meer dan 1000 bezoekers
konden daar genieten van de theatershow
“Stoorzenders”, uitgevoerd door
Muziekvereniging Sint Cecilia uit Oerle en
Fanfare Heide Echo uit Knegsel.

De show stond in het teken van de radio. Het
publiek zag hoe de radio-animatie uit zichzelf van
zender naar zender switchte, waardoor het publiek
werd meegenomen van klassiek tot pop, afwisselend
gespeeld door beide orkesten. Niemand minder dan
Karin Bloemen trad op het toneel, maar de zangeres
Femke Schmitz uit eigen gelederen deed niet onder
voor de grote ster. Ook solisten Astrid Baggermans
en Stephan Beerens zetten een fantastische
performance neer. Sint Cecilia is trots op de
organisatie, en op de sponsoren die zijn benaderd
om de show van de grond te krijgen.
Muziekvereniging Sint Cecilia kijkt met veel plezier
terug op de theatershow, welke de afsluiting vormt
van een mooi muzikaal seizoen. Voorzitter Wil van
Egmond is trots op de shows, en kijkt uit naar het
concours in het najaar waar de voorbereidingen al
voor begonnen zijn.

Natuurgeneeskundig Therapeut
Mobiel: 06-22 80 31 90
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl

Compliment Karin Bloemen
Ik wil niet opscheppen over ons orkest, maar ik wil
wel een compliment delen dat Karin Bloemen
maakte. Ze maakte het statement: "Dit zijn geen
amateurs, dit is semiprofessioneel.” Volgens mij is
dat best een compliment dat ik wil delen met de
dirigenten en de leden van St. Cecilia en Heide Echo.

Hierboven: Karin Bloemen.
Hieronder: Muziekvereniging St. Cecilia uit Oerle
samen met Fanfare Heide Eicho uit Knegsel.
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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.
De appartementen achter het voormalige KIgebouw zijn bijna klaar. Binnenkort krijgen de
bewoners de sleutel van hun nieuwe woning.
Onderstaand stellen de laatste twee
toekomstige bewoners zich voor.
Mijn naam is
Martine Bienefelt,
ik ben 23 jaar oud.
Ik heb een broer en
een zus. Ik kijk
heel graag naar
Flikken Maastricht,
Voice of Holland en
Moordvrouw.
Ik houd heel erg
van erwtjes, pizza,
frietjes,
pannenkoeken,
macaroni, spaghetti
met
gehaktballetjes,
kipfilet en kaas. Ik
houd niet van gezond eten, maar dat moet wel van
mama.

Ik werk op twee plaatsen. Bij Spesjaal in het
Citycentrum, dit is een knutselwinkel van Severinus.
Ik help de klanten en pak cadeautjes in. Ook doe ik
kassawerk en neem de telefoon op.
Op maandag doe ik boodschappen op het Akkereind
en op vrijdag haal ik oud papier op bij de winkels in
het City.
Bij Brownies & Downies in Eindhoven doe ik bar- en
kassawerk en bediening. Als gastvrouw heet ik de
klanten welkom en wijs ik een tafel aan. Soms moet
ik ook de afwas doen.
Mijn hobby’s zijn dansen, skiën en zwemmen. Thuis
werk ik graag aan de computer, kijk filmpjes of doe
woordzoeker. Ik ga graag op vakantie, de foto is
gemaakt op Sicilië, daar was het lekker warm.
Ik hou van de muziek van K3, Djumbo en Kus.
Iedere maand ga ik met mijn huisgenootjes iets
gezelligs doen, bijvoorbeeld Glowgolf, bowlen,
barbecueën, ergens lunchen of samen koken. Zo
leer ik ze beter kennen. Met Carolien Sandkuijl doen
we thema-avonden over afspraken en huisregels
voor ons nieuwe huis. Mijn kamer wil ik gezellig
maken en mijn lievelingskleur is paars. Op mijn
verjaardag ga ik al nieuwe spulletjes voor mijn
kamer vragen. Ik heb er veel zin in om in Oerle te
komen wonen.
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Hallo bewoners uit Oerle en omstreken.
Mijn naam is is Tess Lavrijsen ik ben 26 jaar en
woon nu nog bij ons Piet en mam in Duizel.
Binnenkort kom ik in
Oerle wonen, ik vind
het leuk maar ook
heel spannend.
Gelukkig ken ik al
mijn medebewoners
al ,en op de
Severinus die de
zorg gaat verlenen
ben ik al bekend.
Samen met ons Piet
en mam ben ik al
een bed uit gaan
zoeken dat ik in de
winkel mocht testen.
Dat was lachen. Ook
alle andere spullen
die nodig zijn om op
jezelf te kunnen
wonen zijn gekozen.
Het komt nou wel
heel dicht bij. Voor
mijn werk hoef ik
straks niet ver weg want de bakkerij van de
Severinus verhuist mee.
Dus kan ik een uurtje langer in bed blijven liggen.
Heerlijk!

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

fractie@cda-veldhoven.nl

Ik vind het gezellig om iedereen om me heen te
hebben, maar als het te druk wordt zoek ik graag de
rust in mijn kamer op. Ik kijk dan een dvd of
filmpjes van vroeger die ons Piet gemaakt heeft.
Elke zondag is het studio sport en dat kijken ons Piet
en ik samen. Ik voor PSV, ons Piet voor
Ajax, boooeeee.
Ook muziek vind ik leuk, en dat mag van K3 zijn
maar ook popmuziek. Maar het moet niet te hard
staan want dat vind ik niet zo fijn.
Omdat ik al 6 jaar niet kan eten en voeding via een
PEG sonde krijg, kan ik niet vertellen wat mijn
lievelingseten is. Maar ik zie anderen wel graag een
frietje of een ijsje eten.
Zondags ga ik altijd met ons Piet en mam een uurtje
thee of chocomel drinken op een terrasje.
Als ik straks op Brandrood woon, komen opa ( mijn
allergrootste liefde) en oma ook koffie drinken.
Zo nou weten de bewoners van Oerle een klein
beetje wie ik ben, en ga ik jullie vast wel eens
ergens tegen komen. Gezellig!

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

PS.
O ja en ‘ons Piet’ is gewoon papa. Maar ik zeg van
kleins af al altijd Piet.

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.
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St. Jan de Doperkerk behouden

Plan om St. Jan de Doperkerk te
behouden voor Oerlenaren
Er wordt momenteel gewerkt aan een plan om
de St. Jan de Doperkerk te behouden voor de
Oerlenaren. Huub Stroeks liet op woensdag
20 juni in dorpscentrum d’Ouw School aan een
kleine honderd belangstellenden zien wat hij
bedacht heeft.

In de ‘Dorpsvisie Oerle: op weg naar 2025’ van de
Dorpsvereniging Oerle wordt het rijksmonument een
prachtig middelpunt van het dorp genoemd.
‘Daarom kan het gelukkig ook niet worden gesloopt.
Het zou fijn zijn als de kerk een ontmoetingsplek
kan blijven’, staat daarin hoopvol weggeschreven.
De bijeenkomst vond dan ook onder de vlag van de
Dorpsvereniging plaats.
De werkgroep Herbestemming Kerkgebouwen van
de Christus Koningparochie kon geen huurder vinden
voor het gebouw waarin sinds mei 2016 geen
weekenddiensten meer plaatsvinden. Zij wil de
kerkzaal nu verkopen. Insteek van de werkgroep is
dat het gebouw voor de gemeenschap behouden
moet blijven.

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909

18

Dat is ook precies wat Huub Stroeks wil. Sinds kort
is hij voorzitter van KBO Oerle en vroeg zich af: wat
kunnen we nog meer voor de ouderen doen. “Het is
een kwetsbare groep die steeds groter wordt.”
Onder de noemer ‘St. Jan de Doper als huisvader’
wil hij de kerk transformeren tot een
ontmoetingsplaats voor iedereen. Een plattegrond
van de indeling van het gebouw laat aan de
achterkant een serre zien waarin iedereen welkom
is. Er is een ruimte voor bezinning en devotie.
Huub: “Dat is voor veel mensen nog belangrijk.” Er
komt een ruimte waarin voorlichting kan worden
gegeven en een vitaliteitscentrum waar iedereen zijn
gezondheid kan laten controleren. Ook wil hij er een
zorghotel met twaalf kamers realiseren, een crèche
en BSO en een buurtziekenhuis. “In Amsterdam zit
het eerste buurtziekenhuis van Nederland. Daar
wordt in samenwerking met het AMC medisch
specialistische ouderenzorg gegeven.” Een museum
zou volgens Huub ook interessant kunnen zijn. “Dat
zou een trekpleister kunnen worden waar mensen
op afkomen.”
De toren blijft buiten de verkoop. Ook de pastorie,
de begraafplaats en de dahliatuin blijven van de
parochie. Omdat de kerk een rijksmonument is,
moet het gebouw straks ook als een rijksmonument
worden onderhouden. Huub kreeg vanuit de zaal
voldoende draagvlak om aan de slag te gaan met
onder meer het verdienmodel en de financiering van
zijn plan. Over enkele maanden zal hij dit aanbieden
aan de werkgroep Herbestemming Kerkgebouwen.
“Wij leggen het dan voor aan het parochiebestuur.
Als hij het ziet zitten, wordt het voorgelegd aan het
bisdom. Het bisdom heeft uiteindelijk het laatste
woord”, zegt Jan van den Boom van de werkgroep.

Oersmakelijk

Wraps met gemarineerde kippedijen
en homemade BBQ sauce

BBQ saus:
• 120 ml cola (originele, met suiker)

Ingrediënten (4 personen)
• 1 kilo kippendijen
• 12 tot 16 wraps
Marinade:
• 4 eetlepels zonnebloemolie
• 4 eetlepels ketchup
• 3 eetlepels Sriracha sauce
• 2 eetlepel azijn of citroensap
• 1 eetlepel bruine basterdsuiker
Garnering:
• ½ krop ijsberg sla, zeer fijn gesneden
• 1 bosje lenteui, gesneden in fijne ringen
• 2 rode pepers, gehalveerd, zonder zaden,
gesneden in zeer fijne halve ringen
• halve komkommer, geschaafd met de kaasschaaf

•
•
•
•
•
•

150 gram ketchup, of zelfgemaakte
30 ml azijn
15 gram bruine basterdsuiker
10 gram Sriracha sauce
2 gram Nescafé koffiepoeder
zout en peper

Bereidingswijze kip
1. Maak in een ruime schaal de marinade van olie,
ketchup, Sriracha sauce, azijn/citroensap en
suiker.
2. Leg de kippendijen minimaal 8 uur in de
marinade.
3. Steek de BBQ aan en zorg voor een temperatuur
van circa 200 graden C.
4. Neem de kip uit de marinade en dep enigszins
droog met keukenpapier.
5. Leg de dijen op de BBQ en rooster beide kanten
circa 3 minuten tot ze mooi bruingebakken zijn.
6. Neem de kip van de BBQ, laat circa 10 minuten in
aluminiumfolie rusten en snijd dan met een
scherp mes in flinterdunne plakken.
7. Verpak ondertussen 4 wraps in aluminiumfolie en
verwarm het pakketje 2 minuten op de BBQ.
Herhaal dit naar gelang er eetlust/kip is.
8. Serveer de kip op een (voorverwarmde) schaal
met de wraps, de BBQ saus en de garnituur en
laat iedereen toetasten!
Bereidingswijze BBQ saus
1. Breng alle ingrediënten tegen de kook aan
en laat 30 minuten pruttelen.
2. Laat afkoelen voor gebruik.

Dit is een eenvoudige maar heerlijke maaltijd
om in de zomerperiode buiten in de tuin, in
goed gezelschap en met een lekker glas wijn,
van te genieten.
De beloofde bijdrage van Petra Habraken volgt
in de Koers van september.
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Top weekend!

Boergondisch Oers bedankt iedereen!
Lieve mensen uit Oerle, het lijkt alweer lang geleden
maar wat was het weer een topweekend 1 en 2 juni.
Wat hebben we een geweldig dorpsfeest in de
tropen mogen vieren!

Na een week van bouwen aan onze tropische
verrassing konden we op vrijdagavond eindelijk
beginnen met de Pubquiz. Ook dit jaar weer een
overweldigend succes. Er deden 37 teams mee!
De Pubquiz werd gewonnen door het team Fossa
Force(s) uit de nieuwe wijk! Hartstikke leuk dat er
zoveel mensen uit de nieuwe wijken waren en
deelnamen aan alle activiteiten. Ook bij het
opbouwen en inrichten hebben we daar geweldig
veel plezier van gehad.

De extra punten die te verdienen waren door
deelname aan de karaoke zorgden voor een dolle
boel in de tent! Samen zingen is altijd leuk en zeker
als er iets te verdienen valt ☺. Samen met Duo
Markant schudde de tent op haar grondvesten.
Caramba! Het was een bruisende avond waar men
nog lang plezier van heeft gehad.
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Op zaterdagmiddag verzamelden zich alle Oerse
kinderen voor de spelletjesmiddag. Ze genoten van
alle spelletjes op het veld, vissen met een hengel,
circuitjes met kokosnoten en bananenvangen, het

pas

was er allemaal.
Daarna werden de kraampjes op het Foodplein
geopend met heerlijke gerechtjes die door Eetcafé
de Kers verzorgd waren. Cafetaria de Smickel

verzorgde de frietjes en het
ijsje.
Samen een overheerlijk
Boergondisch menu. Het
terras zit dan vol met eters
en volleyers en als je jong
en oud door elkaar ziet
zitten te genieten…. dat is

heerlijk. Iedereen kijkt met spanning naar de finale
wedstrijden van tieners en volwassenen. De
wisseltrofee voor de tieners is gewonnen door het
team van de ‘Oerse bende’. En de Mart de Graaf
wisseltrofee is gewonnen door het team ‘de boefjes’.
De prijs voor het mooiste team ging naar ‘Niet
aangeschoten is altijd mis’.
Om het weekend af te sluiten heeft DJ Dominic de
tent op z’n kop gezet. Het werd een heerlijke after
party, een prachtige afsluiting van een schitterend
weekend.
Het waren twee fantastische dagen. Waar moeten
we beginnen met bedanken. Het was één grote coproductie, zonder jullie hulp is Boergondisch Oers
niet mogelijk. Oerle bedankt, tot volgend jaar!
Applaus voor jezelf!
Stichting Boergondisch Oers
Voor foto’s en uitslagen prijsuitreiking zie
www.boergondischoers.nl en/of facebook:
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Column Wil Verbaant
Café
Daar in dat kleine café aan de
Oude Kerkstraat, op die plek
begint nu een groot woonhuis
vorm te krijgen.
In één van de bejaarden/verzorgingscentra in
Veldhoven sprak ik onlangs een oud- en oude
Oerlenaar die zei: "als de muren van dat cafétje
eens hadden kunnen praten dan....”
Ja dan was er veel te vertellen over dat cafétje en
de uitbaters en natuurlijk de bezoekers. Hier
gebeurde het bijvoorbeeld dat op oud -en nieuw
's nachts na 00.00 uur de deuren en de tap
opengingen en bijna tout Oers daar naar toe
vluchtte om eenieder die men thuis niet tegenkwam
of lang genoeg gezien had, een gelukkig nieuwjaar
te wensen. Daar is niks mis mee natuurlijk. Alleen
tout Oers kon daar dus niet binnen.
Het gebeurde dan ook een keer dat wij er om even
na 00.00 uur naar toe gingen om iedereen die we
thuis niet tegen kwamen nieuwjaar te wensen en om
00.30 uur we alweer thuis waren. Te vol, te druk en
geen bier te bemachtigen. Het was ook iets nieuws
wat de mensen trok en het was ook beregezellig. Wij
kwamen er ook graag, soms meerdere keren in een
weekend. Later hebben andere cafés in Oers dit
voorbeeld gevolgd waardoor er natuurlijk veel meer
vierkante meters beschikbaar kwamen. Maar de
toon werd gezet daar in dat kleine café aan de Oude
Kerkstraat.
Een keer lagen we al vroeg te bed op een zomerse
zondagavond, want 's morgens zou al vroeg de
plicht weer roepen. Toch lagen we niet lekker en te
vroeg in bed . We keken elkaar eens aan en
concludeerden :'t is sund, we gaan nog even naar
Trees en zogezegd zo gedaan. Weer aangekleed,
opgemaakt (vrouw, ik niet) en nog een pilske wezen
drinken. Daar hebben we het nog wel eens over.
Het was ook daar dat ik mijn eerste biljartkeu in
handen kreeg zo'n halve eeuw geleden. Er stond één
biljart en dat stond te dicht bij de bar zodat je
regelmatig met je keu iemand in zijn rug moest

porren om plaats te maken om een mooie
driebander toch nog te missen. Daarbij stonden de
bar en het biljart in de route naar de toiletten. En
zodoende was biljarten soms bijna niet mogelijk.
Of de stamgasten het expres deden weet ik niet
maar het hoekje aan de bar bij het biljart was altijd
(te) drukbezet, maar wel gezellig.
Ook vergeet ik nooit meer de decoratie van ijzer dat
aan de muur hing. Een groot rond zwart kunstwerk
met allemaal gereedschap en tandwielen erin. Waar
zou dat gebleven zijn? Het leek me een mooi
ornament om bijvoorbeeld in het gemeenschapshuis
neer te hangen, als herinnering aan een roemruchte
plek die tout Oers had. Maar het zal wellicht ergens
een mooie plek gekregen hebben.
Aan de andere kant van het café was een ruimte die
werd, als het niet druk was ( bijna altijd dus), door
een vouwwand afgesloten van de rest van het café.
Wat er achter die vouwwand allemaal gebeurde weet
ik niet maar er werden wel eens feestjes gehouden
die misschien het daglicht van het kerkvolk moesten
scheiden. Ik weet daar nog wel iets van maar dat
houden we maar ter zijde. Een paar keer per jaar
werd de wand opengeschoven om de dansmarietjes
van de Vilders met hun begeleiders de ruimte te
geven.
Het was er met carnaval en ook met de kermis ooit
behoorlijk druk. Soms zelfs met een "laif" orkestje.
Echt rijk zijn er de uitbaters nooit van geworden
maar zo'n café was toch wel een belangrijke
ontmoetingsplaats waar je jong en oud tegen kwam.

Ik herinner me nog dat we op maandagavonden
gingen biljarten en uit het niets werd er door de
rondborstige bar-dame een gratis pilske
aangeboden. "De Maandag" was alles wat ze zei en
ze keerde om en stiefelde weer terug naar haar
werkplek. Blijkbaar had ze dan een mooie omzet
gemaakt in het voorbije weekend en daar
profiteerden wij dan ook weer van. Wij vonden dat
een mooi gebaar.
Een van de latere uitbaters moesten we regelmatig
eerst wakker maken alvorens er iets van een
beweging of activiteit merkbaar werd. En als er een
lampje stuk was dan repareerden we dat gewoon
zelf. Het beroep van caféhouder is mijns inziens toch
niet zo simpel. Je zal maar ver na 00.00 uur daar
zitten of staan en moeten luisteren naar het gezever
van een zatte klant die enkel monologen spuit waar
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jij alleen maar ja en amen op kunt antwoorden. En
soms ben je dan in staat om de natte stinkende
bierdweil in zijn zatte bakkes te slaan na een
opmerking die je diep in de nacht net niet meer kunt
hebben. Maar je kent je klanten en hun
achtergronden en dus luister je totdat er afgerekend
is en gaat dan uitgeblust te bed. Petje af voor deze
pseudo-psychologen. Want veel "connaissance des
hommes" wordt achter de bar eigen gemaakt. Een
Canadese ober zei eens tegen mij toen ik zei dat de
klant koning is : "Nee de klant is gast en dient zich
als zodanig te gedragen".

Waarheid als een Canadese beer.
Wat een mooie oplossing vandaag zou zijn is het
personeelstekort in de zorg op te lossen met zijinstromers die vroeger een kroeg hebben gerund.
Betere luisteraars zijn er niet.

GVAC bij Meerhoven24

Make a wish… wie doet dat niet? Kinderen, met
name zieke kinderen hebben dromen en
wensen die Make a Wish graag uit laat komen.

"De Linden" was echt zo'n dorpscafétje waar Vader
Abraham over zong. Bedankt aan alle uitbaters die
naar ons gezever hebben geluisterd.
Nu is het dus gesloopt en komt er een woonhuis.
Ook goed, maar we houden toch mooie
herinneringen aan dat kleine café aan de Oude
Kerkstraat.

Groeten
Wil

Wij ook! Wij, een team van GVAC Veldhoven, gaan
daar ons steentje aan bij dragen. In het weekend
van 8 - 9 september wordt weer de Meerhoven24
gehouden. Dit is een estafette hardloop evenement,
waarbij wij geld willen gaan ophalen voor Make a
Wish, door 24 uur hard te lopen in estafette-vorm.
Steun ons! Kom ons aanmoedigen, ’s nachts
meefietsen of gewoon domweg
door een donatie te doen aan
Make a Wish.
We run to make a difference!
U kunt doneren aan “TEAM GVAC“
via de homepage van
Meerhoven24.
http://www.meerhoven24.nl/forms.donatie/
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Ouw (k)oers

Bron: Koers nummer 4, juni 1983

GROEN EN KEURIG
Blommenleut
De lucht is ijl, de wolken dun en blauw
de zonnestralen goud en violet gebaad
het firmament in lichtend licht gebaad
de lente koel, de zomer drukkend warm
Boven de landen waaien zoals winden
’t groene woud met droppelen bedauwd
het vocht omkranst de parelmoeren bomen
de bloemenknoppen staan op openspringen
Blommenleut is overal waar leven is
bij paarse distels in het zand
bij lelies aan de waterkant
en wonderschone Dahlia’s op het land

Dit is misschien een ander begin dan dat u gewend
bent, maar ik vond het zo’n prachtig gedicht dat ik
het u niet wil onthouden. Het komt uit het jaarboek
1982 van de Nederlandse Dahlia Vereniging. Ja, ja
de wonderschone Dahlia op het land, maar zover is
het nog niet. Na een zeer vochtig voorjaar waarin
(bijna) alle Oerse boeren op hun manier de
(vermoedelijke) schade getaxeerd hebben, zijn wij
toch maar begonnen met het poten van onze knollen
en stekplanten: in totaal ruim 3000 stuks in
ongeveer 100 verschillende variëteiten en kleuren.
Als alles weer meezit kunnen wij op 13 augustus
weer beginnen te snijden voor onze donateurs, die
in het afgelopen seizoen in zeer grote getale op
kwamen dagen. Onze jaarlijkse rondgang voor
donateurs kunt u daarom verwachten rond begin
augustus. Hieraan deed in de afgelopen jaren zowat
de gehele Oerlese gemeenschap zeer spontaan aan
mee. Hiervoor onze hartelijke dank. Wat verder nog
in ons programma te vinden is zal ik in het kort
proberen te beschrijven. Op zaterdag 16 juli worden
de wandelaartjes van het vakantieprogramma

ingehaald, dit kan uiteraard niet zonder bloemen.
Onze tafelkeuringen zijn in de maanden augustus en
september. Ook in de maanden augustus,
september en oktober wordt wekelijks de kerk
gesierd door ons vereniging. Speciale vieringen zoals
huwelijken, jubilea e.d. worden desgewenst ook
door onze vereniging verzorgd; dit tegen
materiaalkosten. Hiervoor gelieve kontakt op te
nemen met Adriaan v. Doren die al uw wensen met
u bespreekt. Op 27 en 28 augustus zullen wij met
onze bloemen vertegenwoordigd zijn op de
tentoonstelling bij onze eigen zustervereniging Flora
en op 3 en 4 september bij De Jonge Stek
Zonderwijk. Tenslotte op 10 en 11 september, dit is
2 weken eerder dan voorgaande jaren, op onze
eigen tentoonstelling, waarvoor de voorbereidingen
zo langzamerhand ook weer op gang komen. Waar
de afgelopen jaren muziekinstrumenten,
timmergereedschappen, bijen of paarden stonden
zal dit jaar ook weer iets nieuw, iets origineels
moeten komen staan, maar dit moet u zelf maar
komen bekijken. Het zal beslist de moeite waard
blijken te zijn. Dit zijn zo enkele programmapunten
van onze bloemenvereniging. Omdat het kontakt
met onze donateurs, dus alle Oerlenaren, een beetje
te verbreden zullen wij proberen om in de volgende
Koersen ook weer kopy in te sturen en u zodoende
beter op de hoogte te houden van het reilen en
zeilen van onze vereniging.
Veel bloemengenot
Bloemvereniging Groen en Keurig.
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Zonnebloem uitjes

De Zonnebloem, afdeling Oerle, heeft op donderdag
17 mei j.l. een dagje bedevaart gehad. Na afloop
altijd koffiedrinken met heerlijk appelgebak bij
Oersgezellig.
Op woensdag 20 juni j.l. zijn we een middagje naar
de Bijentuin van de Bijenberkt geweest. Dit bezoek
was erg leerzaam en de tuin was echt supermooi.
Een mooie Zonnebloem afsluiter voor de zomer. En
zoals een gast ook zei: “het is hier verrekte skon.”

Steun de

en word donateur!

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

Verder heeft de bijentuin op 15 juli j.l. ook nog een
opendag.
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Column Wil Verbaant (2)
Reúnie
Om naar het feest van RKVVO te
gaan vanwege hun 75-jarig
bestaan moest ik toch wel enige
moed verzamelen.
Thuis op zo'n kleine 5 kilometers
afstand hoorde ik al het gedreun
van de bassen van de mega muziekinstallatie
waarmee je heel de conglomeratie stil krijgt.
Niemand had het nog over vliegtuiglawaai. Ik kreeg
maar alvast wat preventieve koppijn. En zeker op
zo'n reünie-willen de leden en oud-leden van de
confrérie eigenlijk maar één ding en dat is buurten
en herinneringen ophalen.
Maar je stort je toch maar in het gedruis want het is
zo leuk om oude bekenden te ontmoeten dus ik
deed zoals iedereen : stond me schor te schreeuwen
in ieder "gesprekje" om nog enigszins verstaanbaar
te zijn. En hoopte dat ik hetgeen wat in míjn oren
werd gegild goed had verstaan en er dito op
reageerde. Het moet een aanblik geweest zijn zoals
Armand al zong in de sixties: "iedereen is er even
gek en een van hen ben ik". Want we moesten alles
in elkaars oren schreeuwen om iets van een gesprek
te genereren.
Iedereen zegt dat er veel herrie is en iedereen is de
day-after schor en heeft koppijn nog niet eens van
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het bier, maar omdat de disc-jockey er zeker van
wilde zijn dat iedereen zijn muziek goed kon horen,
maar anyway: het was knikgezellig.
Ik zocht bij binnenkomst natuurlijk naar mijn
medespelers van 't zeuvende van weleer. Echter
evenals op de groene grasmat vroeger konden we
elkaar niet of nauwelijks vinden. Sommigen waren
zelfs letterlijk onvindbaar. Bij een bilaterale pass
vroeger wilde het nog wel eens bij toeval lukken dat
we elkaar vonden en verstonden maar tijdens de
reünie was alweer iedereen onzichtbaar.
Gelukkig hadden we vorig jaar al een kleine reünie
gehouden van alleen de spelers van 't zeuvende, dus
we hadden onze portie al wel gehad. Daar was bijna
iedereen nogal aanwezig. Mooi om te zien op zo'n
reünie hoe de voetbalclub in elkaar zit. Geen enkele
vereniging bestaat uit zoveel kleine vriendenclubjes
als een voetbalclub.
Zoals daar zijn: de kantineclub, de sponsorclub, de
klusclub, de bestuursclub, de elftalclubjes, de G-club
(geen Gay), de bejaardenclub (…), de biljartclub en
zo nog enkele meer. Mooi te constateren dat het
geheel goed scharniert en dat dan 1+1 veel meer
dan 2 wordt. Ook mooi om de 3 Veldhovense 2Fclubs weer in dezelfde afdeling tegen te komen. Dat
geeft altijd weer mooie wedstrijden met derby-sfeer
en goede bezoekersaantallen.
Ik hoop dat het zo nog eens 75 jaar blijft bestaan en
dat men elkaar ondanks de onvermijdbare herrie
soms toch goed blijft verstaan.
De ballen, Wil

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.

Voetbalkamp

Hallo allemaal,
Ik ga dit keer mijn stukje schrijven over het
voetbalkamp in Someren-heide.
Mijn vader en moeder hebben mij met de auto
weggebracht naar een boerderij.
Het was wel een flink eindje rijden maar binnen een
uurtje waren we er al.
Het kamp was bedoeld voor kinderen tussen de 7 en
10 jaar die bij RKVVO voetballen.

We deden een heleboel spellen zoals: het
pokémonspel in het bos ‘ de vossenjacht’.
En de ochtendgymnastiek.
Het pokemonspel is een spel [logisch] in het spel
heb je 2 teams’, een team dat rood is en een team
dat blauw is’. Je hebt verschillende kaartjes dus rode
kaartjes en blauwe kaartjes en je hebt dingen op je
kaartje waar je karakter goed in is [of juist heel
slecht] je hebt verschillende dingen: snelheid’ HP’
aanval’ speciale aanval ‘ verdediging en speciale
verdediging.

Toen gingen we slapen,je was in een schuurtje een
soort slaapzaal maar dan heel klein’ we gingen heel
laat naar bed en we aten veel snoep.
De volgende morgen deden we ochtendgymnastiek’
we gingen hele rare dansjes doen.
We gingen toen daarna ontbijten.
Daarna gingen we groepjes maken en een soort
speurtocht doen: De vossenjacht.
In de avond van de tweede dag deden we een
talentshow.
We gingen weer groepjes maken en ieder groepje
moest bedenken wat ze gingen doen dat gingen ze
dan laten zien.
je had een jury van 3 mensen de jury kon punten
geven.
Wie dan de meeste punten had heeft gewonnen.
Na die show gingen we weer slapen.
We werden de volgende morgen heel vroeg wakker.
We deden een toernooi met allemaal verschillende
landen’
Ik zat bij Portugal in het team.
Je kon lekker fruit halen en ook sommige groente:
komkommer wortel enz.
Aan het einde was er een prijs uitreiking, de winnaar
kreeg alleen maar champagne.
Na een uurtje kwamen mijn vader ,moeder en mijn
broer me ophalen.
En toen gingen we naar huis.
Dit was helaas alweer mijn laatste stukje voor de
Koers van Oers.
Groetjes Ingmar

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998
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Spelletjesdag

Dierenasiel Eindhoven

Hoi ik ben Imke en ik
ga een stukje
schrijven over de
spelletjesdag van
Boergondisch Oers.
Het thema van dit jaar
was Samba Banana
Tropicana. Er was een
grote tent en alles was
versierd bijvoorbeeld
met palmbomen of een
zwemband. De
spelletjes waren ook in
dat thema. met je
groepje deed je de
spelletjes, zoals
limbodansen, een
stormbaan, een bordje versieren of een cocktail
maken. Je zat in een groepje met de kinderen uit je
klas die meededen.
onze groep, groep 7
was het groepje de
bananen en we waren
met 9 kinderen.

Hoiiii ik ben Ties en ik
wil dit keer wat
vertellen over het
dierenasiel Eindhoven.
Op Koningsdag had ik
geld verdiend met
gitaar spelen. Dat geld
heb ik naar het
dierenasiel Eindhoven
gebracht. Ook kreeg ik
een rondleiding en
mocht ik vragen stellen.
Deze vragen had ik bedacht:
1. Worden de dieren hier gesteriliseerd of
gecastreerd?
Ja, er werken 3 dierenartsen die dat doen. Ook
moeten de dieren eerst een tijd alleen in een
hok zitten voor ze bij de andere dieren mogen.
Dat is om te kijken of ze ziektes hebben. Dat
noem je quarantaine.
2.

Zijn er ook dieren die niet een huisje vinden?
Soms wel, dat zijn meestal dieren die wat ouder
zijn. Bij de honden en katten nemen ze ook een
soort test af om te kijken wat voor karakter het
dier heeft. Zo kunnen mensen beter kiezen welk
dier het beste bij ze past. Ik heb een foto van de
verschillende karakters bij dit stukje gedaan.

3.

Moeten de honden ook uitgelaten worden en is
dat niet veel werk?
Alle honden moeten worden uitgelaten, dat is
veel werk en daar hebben ze vrijwilligers voor.

4.

Welke dieren zitten het meest in het
dierenasiel?
Katten. Er zitten ook honden, konijnen. Soms
wordt er een bijzonder dier binnen gebracht,
laatst was dat een slang.

5.

Hoeveel dieren zitten er in het hele dierenasiel?
eeeehhh veel.

6.

Hoe komen de dieren aan een naam?
Die bedenken ze zelf. Er zat bijvoorbeeld een
kat in het asiel en hij was in een Lidl tas
gevonden, ze hebben hem toen Lidl genoemd.

7.

Hebben de dieren het fijn?
ja hoor. Alle dieren worden iedere dag
geknuffeld en er wordt mee gespeeld. Ze
hangen dan een handje op het hok om te zien
welk dier al geknuffeld is.

Na afloop kregen de
kinderen nog frietjes en
een ijsje.
Ik vond het heel
gezellig.
Groetjes Imke.
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8.

Blaffen de honden niet veel en is het niet
vervelend om de hele tijd het geblaf te horen?
Helaas hebben we geen tijd gehad om te
vragen.

Groetjes Ties
Trouwens ik ben in een paar video’s van de Oerse
Boys te zien. Kijk vooral over een paar weken.

CITY PASSAGE
VELDHOVEN
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Excursie Reprof

Toen hebben we een rondleiding gehad en dat was
erg leuk. Er worden daar veel verschillende dingen
gedrukt: folders, boekjes, posters en nog veel meer.
De machines maakten wel veel herrie, vond ik.

Na de rondleiding werden de vragen nagekeken en
Imke had alle vragen goed en zat er het dichtste bij
met raden, dus Imke had geluk en kreeg de
snoeppot mee naar huis.
Op donderdag 14 juni zijn we na school op
excursie geweest bij Reprof. Dat is het bedrijf
waar de Koers van Oers elke keer weer
gedrukt wordt.
We begonnen met een vragenlijst, die kregen we en
die moesten we invullen. Bij de rondleiding moest je
goed opletten, want ze gaven de antwoorden op de
vragen.
Als je alles goed had en wist te raden hoeveel
snoepjes er in de snoeppot zaten, dan kreeg je de
snoeppot.

We hebben allemaal een poster gekregen met een
afbeelding die je zelf mocht kiezen en met je naam
erop. Ik heb een poster van een voetballer gekregen
en die krijgt een mooi plekje in mijn kamer. En we
hebben ook een tas gekregen met leuke dingetjes
van Reprof.
Ik was nog nooit bij een drukkerij geweest en ik
vond het echt super om te zien!

Groetjes,
Max.

Hiernaast een
vragenlijst welke de
kinderen moesten
invullen tijdens/na de
rondleiding.
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Foto’s gemaakt tijdens de rondleiding bij Reprof.
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Ophaaldagen Kliko

2018
Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Juli
12
13
15
20
27
28

KBO: uit eten bij Crème de la Crème
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Opendag Bijenberkt, Berkt 35
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier

Augustus
3
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
(9) TCO: Bivak (oudste tieners vertrekken
10 t/m 12 9 augustus)
10
Ophalen groene kliko + PMD-zak
12 t/m 17 Vakantieprogramma Oerle:
12 Olympische dag, 13.00u, d’n Bosbender
13 Bobbejaanland, 8.45u, vertrekken bij
Renders Metaalbewerking.
14 Bivak Oerle (groepen 2 t/m 5, 2 dagen),
11.00u in Blokhut d’n Bosbender
14 Bivak Veldhoven (groepen 6 t/m 8, 3 dgn.),
10.30u vanaf d’n Bosbender (lopend)
17 Afsluitingsdag, 14.00u, d’n Bosbender
14
KBO: uit eten bij de Wok
17
Ophalen groene kliko + PMD-zak
24
Ophalen groene kliko + PMD-zak
25
TCO: Afsluiting
25
Ophalen oud papier
25+26
Groen en Keurig: bloemententoonstelling
31
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
September
3
VKS: Volksdansen
4
DementieCafé: Restaurant De Berkt,
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u
5
Bosbender Kids, percussie workshop
5
KVB: Lange fietstocht
5
VKS: Openingsavond
7
Ophalen groene kliko + PMD-zak
8
Chemokar kerkplein, 08:30–10:00u
14
Ophalen groene kliko + PMD-zak
14 t/m 18 Oers Kermis (Let op! Start vrijdagmiddag!)
17
Veldhoven herdenkt
21
Ophalen groene kliko + PMD-zak
23
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
24
KVB: Ledenavond
26
VKS: Kienen
28
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

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.
Oktober
5
Ophalen groene kliko + PMD-zak
10
VKS: Moederdagviering
12
Ophalen groene kliko + PMD-zak
15 t/m 19 St. Jan Baptistschool: Herfstvakantie
19
Ophalen groene kliko + PMD-zak
22
KVB: Tai-Chi-avond
24
VKS: Kaarten en rummikubben
26
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
28
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

November
2
Ophalen groene kliko + PMD-zak
6
DementieCafé: Restaurant De Berkt,
Wilgeman 1, Oerle. 19.30u
9
Ophalen groene kliko + PMD-zak
10+11
Boekenmarkt in d’Ouw School
12
VKS: Avond met KVB
16
Ophalen groene kliko + PMD-zak
18
Sinterklaasfeest in d’Ouw School
23
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
25
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
26
KVB: Sinterklaas-bijeenkomst
28
VKS: Sinterklaasviering
30
Ophalen groene kliko + PMD-zak
December
7
Ophalen PMD-zak
10
KVB: Kerst-doe-avond
12
VKS: Kerststukjes maken
14
Ophalen groene kliko + PMD-zak
15
Kerst Meemekoar
17
KVB: Kerstavond
19
VKS: Kerstviering
21
Ophalen grijze en PMD-zak
23
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
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