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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:
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
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Dank u voor uw bijdragen

Dank voor uw bijdragen aan de Koers
Onlangs hebben we weer de jaarlijkse bijdrage
geïncasseerd van de mensen die hiervoor een
doorlopende machtiging aan ons hebben gegeven.
Er zijn 263 personen die ons op deze manier
steunen, waarvoor onze hartelijke dank. In totaal
hebben wij bij deze incasso 2.968,20 euro
ontvangen, wat neerkomt op ruim 11 euro per
persoon per jaar.
De laagste jaarlijkse bijdrage is 2,27 euro (het
equivalent van 5 gulden), de hoogste jaarlijkse
bijdrage is 50 euro. Opvallend is dat er liefst 109
personen zijn die hun bijdrage nog in hele guldens
(en dan omgerekend naar euro’s natuurlijk) laten
afschrijven. Die steunen ons dus al meer dan 17
jaar, fantastisch !!!
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Naast deze automatische incasso zijn er ook
17 Oerlenaren die elk jaar zelf een bijdrage aan de
Koers overmaken, en zo’n 40 Oerse adverteerders
die ons steunen. Dat brengt het totaal op 320
huishoudens in Oers, die ons blad financieel mede
mogelijk maken. Op een totaal van ruim 1100
huishoudens is dat nog geen 30%.
Als u nog geen donateur bent van de Koers, of het
guldens bedrag om wilt laten zetten naar een heel
bedrag in euro’s (het liefst verhogen natuurlijk) kunt
u bijgaande machtiging invullen. U onderschrijft
daarmee het belang van een goed communicatieblad in Oers, en helpt ons het blad op een kwalitatief
hoog niveau te houden.
De redactie

(K)Oers met name(n)

Tiener Comité Oerle

Op donderdag 21 juni hebben we afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, ons mam en (super)oma Maria Lijten-Coppelmans.
Graag willen wij allen hartelijk danken voor blijken
van medeleven, uw aanwezigheid tijdens de
uitvaart, de mooie woorden en vele kaarten die we
mochten ontvangen.
Ook bedanken we Dr. Rekkers, Dr. Jansen en team
ZuidZorg Oerle voor de liefdevolle verzorging.
Uitvaartverzorging Monica v.d. Broek voor de fijne
en warme ondersteuning.
Pater Jozef, Pater Ramesh en allen die meegewerkt
hebben aan een mooi afscheid van Maria.
Dank je wel,
Gerard Lijten, kinderen en (achter)kleinkinderen.

Afsluiting TCO seizoen 2017-2018
Ook dit jaar hebben we weer een zeer
geslaagde afsluitingsavond gehad. Afgelopen
25 augustus hebben we samen met de
aanwezige tieners, ouders en vrijwilligers
genoten van een goed verzorgde avond.
Tegen alle weersverwachtingen in hebben we tot in
de late uurtjes kunnen bijkletsen, genieten van het
kampvuur en vooral de herinneringen over
afgelopen jaar op kunnen halen.
Gelijk aan al dit moois hebben we ook afscheid
moeten nemen van de oudste Tieners. Een groep
jong volwassenen die we afgelopen jaren hebben
zien uitgroeien tot een club mensen die zich
verbonden voelen met TCO en vooral met elkaar.
Vanuit het bestuur hebben we helaas ook afscheid
moeten nemen van : Rob van Gassel, Marja van
de Wal en Sonja Silkens. Bestuursleden die zich
afgelopen jaren met hart en ziel hebben ingezet.
Hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Met het wegvallen van deze bestuursleden zal het
duidelijk zijn dat we nog op zoek zijn naar nieuwe
aanwas! Mensen die zich betrokken voelen en
wellicht nog wat tijd over hebben zijn van harte
welkom om met ons contact op te nemen.
Tiener Comité Oerle

Dorus Seuntiens

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

Oerle
Gsm: 06-22967774
Tel: 040-2052097
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De parochie

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 15 september:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 16 september:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 22 september:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 23 september:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)
Zaterdag 29 september:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 30 september:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 6 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 7 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Kindernevendienst
Zaterdag 13 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)
Zondag 14 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio)

Zaterdag 20 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 21 oktober:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)

St. Jan de Doperkerk 1e dinsdag van
de maand 9.30 uur: H. Mis!
Nadien is het koffiedrinken in de sacristie.
De volgende data zijn: 2 oktober, 6 november en
4 december.

Parochieberichten:
Overleden:
† Leen van Doren – Jansen, 84 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
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Week tegen eenzaamheid
In Memoriam:
Leen van Doren was indertijd een van de eerste
vrouwelijke lectoren in de St. Jan de Doperkerk.
Ter gelegenheid van haar 40-jarig priesterfeest
richtte pastoor Vekemans, voor de juiste besteding
van haar ontvangen jubileumgelden, een fonds op
ten gunste van kansarme kinderen in India. Leen
was vanaf de oprichting bestuurslid.
Toen het Pastoor Vekemans door zijn hoge leeftijd
wat moeilijker afging was zij als eerste bereid om
samen met Stien Sandkuyl en Nelly van Oort een
Avondwakegroep te starten. Zij zocht overal haar
materiaal bijeen en men was tevreden over de
vieringen die zij samen deden.
Ook voor de kruisweg op Goede Vrijdag of een
boeteviering kon de pastoor een beroep op haar
doen.
’t Lijkt misschien lang geleden, maar Leen heeft wel
de moed gehad om haar schouders eronder te
zetten.
Daar mogen we allemaal trots en dankbaar voor
zijn.
Alexa

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

Tijdens de week tegen eenzaamheid
organiseert SWOVE op dinsdag 2 oktober in
samenwerking met RSZK, bibliotheek
Veldhoven en Bijenhoudersvereniging
St. Ambrosius activiteiten met daaraan
gekoppeld een lunch.
Wilt u kennis maken met buurtbewoners? Bent u op
zoek naar een andere activiteit die meer aansluit op
uw behoefte? Bent u wel eens alleen en zou u meer
onder de mensen willen zijn?
Op drie locaties in Veldhoven worden er
verschillende activiteiten georganiseerd. Hierbij
wordt er een eigen bijdrage gevraagd en dit varieert
per activiteit (in verband met materiaalkosten is de
bloemschikcursus hoger in eigen bijdrage).
St. Ambrosius: rondleiding of wandeling in de tuin
10.30-13.30 uur €5,- incl. lunch
Speelhuis ASV: gezelschapsspellen/kaarten
10.15-13.30 uur €5,- incl. lunch
Rundgraafpark: bloemschikken
12.30-15.30 uur €10,- incl. lunch
Rundgraafpark: verhalen en muziek van vruger
10.30-13.30 uur €5,- incl. lunch
Heeft u interesse om deel te nemen aan één van
deze activiteiten?
Voor activiteiten bij de Bijenhoudersvereniging en
Speeltuin ASV kunt u zich tussen 11 en 27
september 2018 aanmelden bij SWOVE (Patricia
Kohlen) op dinsdag en donderdag tussen 9 uur en
12 uur. Voor de activiteiten in Rundgraafpark kunt u
zich aanmelden van 11 tot en met 27 september
2018 bij het wijkinfoservicepunt Rundgraafpark
gelegen op de Houtwal (geopend op dinsdag en
donderdag tussen 9 uur en 10 uur). De kosten voor
deelname kunt u bij aanmelding contant voldoen.
Vol is vol!
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Dahlia tentoonstelling

Bloemen – Schilderijen – Pompoenen
Zaterdag 25 en
zondag 26 augustus
was weer de
jaarlijkse dahlia
tentoonstelling van
Groen en Keurig in
d' Ouw School.
Ondanks de gevolgen
van het zeer warme
weer waren er toch weer
de nodige mooie
bloemen (mede van De
Jonge Stek en Flora).
Dit jaar was er een
invulling samen met
schilderatelier Hanneke
van der Zanden. Een schot
in de roos getuige de zeer
positieve reacties van de
aanwezigen. Een voorbeeld
hoe Oerse verenigingen
elkaar kunnen vinden.
Door de mindere aanvoer
van dahlia's was er nog
wat ruimte over. Harrie
van Beers wist wel een oplossing, pompoenen.
John en Franca de Beier zorgden voor aanvoer.
Het plaatje was compleet.

6

Een zeer geslaagde tentoonstelling met alleen maar
tevreden gezichten.

Programma Oers Kermis

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. Aan het begin van de vrijdagavond
vindt er een openingsactiviteit plaats voor alle
basisschoolkinderen.
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.
Op zondagmiddag vindt de traditionele familiedag
plaats. Dédé danceballet zal swingend de opening
van de zondag verzorgen. Voor de actieve jeugd
wordt er door RKVVO en Oersgezellig een
pannatoernooi georganiseerd op het kermisterrein
waar iedereen aan mee kan doen.
Het KERMISPROGRAMMA in Oerle
VRIJDAG 14 SEPTEMBER:
Openingsactiviteit ism
18.00 uur: Verzamelen op het schoolplein voor de
openingsactiviteit
18.15 uur: Start tocht
18.30 uur: Aankomst bij kermisterrein
18.50 uur: Openingswoordje
19.00 uur: Uitdelen verrassing kinderen
ZONDAG 16 SEPTEMBER: Familiedag
12.30 uur: DéDé danceballet
13.00 uur: Kermisattracties gaan open
13.00 uur: Panna toernooi
(RKVVO ism Oers Gezellig)
MAANDAG 17 SEPTEMBER:
12.00 uur: Katten op z’n Oers
DINSDAG 18 SEPTEMBER:
17.30 uur: Gratis BBQ bij Oersgezellig *
18.00 uur: Penalty Shoot-out
(geen inschrijving nodig!)
21.00 uur: Prijsuitreiking loterij
St. Nieuwe Levenskracht
21.30 uur: Prijsuitreiking loterij Ponyclub

* In verband met de verwachte drukte dien je je op
te geven voor deze gratis BBQ! Dit kun je vanaf nu
doen via Facebook van OersGezellig, aan de bar of
via info@oersgezellig.nl.
Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
7
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van: Petra Habraken

Gevulde avocado met zalm

Nieuw TCO seizoen

Binnenkort gaan we weer van start
met een nieuw TCO seizoen!
Meld je nu aan.......
Het oude seizoen hebben we met een gezellige
avond afgesloten en we zijn ondertussen al bezig
met de voorbereidingen van het aankomend jaar.
Om dit te laten slagen hebben we jullie tieners
natuurlijk hard nodig.

Ingrediënten (voor 4 personen)
• 2 avocado’s
• 150 gr gerookte zalm
• 1 rode ui
• Sap van een halve citroen
• 1 el crème fraîche of mayonaise
• Handje bieslook
• Peper en Zout
Bereidingswijze
1. Snij de avocado’s doormidden, verwijder de pit
en snijdt ze vervolgens kruislings in met een
mes, zodat er blokjes ontstaan. Zorg ervoor dat
je niet door de schil heen snijdt, want die heb je
straks nog nodig. Verwijder de blokjes
voorzichtig met een lepel en doe ze in een kom.
2. Pel en snipper het uitje en voeg deze bij de
avocado.
3. Snij de zalm in stukjes en voeg dit bij de
avocado. Voeg de crème fraîche/mayonaise en
het sap van een halve citroen toe. Hak de
bieslook fijn en voeg toe.
4. Breng de vulling op smaak met peper en zout en
meng het voorzichtig door elkaar.
5. Schep de vulling in de lege avocado
schillen.
6. Serveer de gevulde avocado meteen.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat het
snel en eenvoudig te maken is, maar vooral
super lekker. Het is in de avocadoschil een
mooi voorgerechtje voor bijvoorbeeld kerst.
Wij eten het avocado-zalmmengsel ook graag
bij een BBQ of met sla als maaltijdsalade.
Ik wil de pollepel doorgeven aan
Marjolein van der Wijst omdat ze gek is op
hartige hapjes en ik erg benieuwd ben
welk recept we volgens haar aan elke
borrelplank toe moeten voegen.
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Oude groep 8 leerlingen hebben al schriftelijk een
uitnodiging ontvangen om lid te worden. Tevens
hebben de huidige leden een e-mail ontvangen om
lid te blijven van TCO.
Ieder jaar dient er opnieuw ingeschreven te worden,
ook tieners die niet zijn aangeschreven kunnen lid
worden (voortgezet onderwijs klas 1 t/m klas 4 en
woonachtig in Oerle).
Zij kunnen zich aanmelden via: mail@tcoerle.nl
Verdere actuele informatie en voorwaarden kun je
op onze site terugvinden:
www.tcoerle.nl
Bij verdere vragen kun je telefonisch contact
opnemen met 06-30658706
Stichting Tiener Comité Oerle
Zittardsestraat 19, 5507 LV Veldhoven

Tijdelijke studio’s Oerle

Woonstichting 'thuis heeft in het voorjaar
tijdelijke studio's geplaatst achter de
Zandoerleseweg. Graag informeren wij u als
direct omwonende over de laatste stand van
zaken.
Aanpak geluidsisolatie
Eind april kregen de eerste acht bewoners de sleutel
van hun studio. Al snel bleek dat de studio's te
gehorig waren. Een deskundig onderzoek heeft dit
bevestigd. 'thuis heeft op dat moment de nieuwe
verhuur stil gelegd. Besloten is om de wanden
tussen de studio's extra te isoleren.
We starten in september met de
werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden kunnen de huidige
bewoners niet in studio's blijven wonen. Daarom
verhuizen de bewoners (tijdelijk) binnen het
wooncomplex. De werkzaamheden zijn in december
2018 gereed. Uiteraard proberen we de overlast
zoveel mogelijk te beperken. Het kan echter
voorkomen dat u als omwonende enige last heeft
van bijvoorbeeld bouwverkeer. Namens de
gemeente en 'thuis onze excuses hiervoor.

Kom ook gymmen!

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

Inrichting buitenterrein
In het najaar wordt het buitenterrein groen
aangelegd, zodat het mooi aansluit bij de groene
uitstraling van Oerle. Dit doen we in samenwerking
met gemeente Veldhoven. Hierbij houden we
rekening met de waterberging om wateroverlast in
de toekomst te voorkomen. Er zijn inmiddels
parkeerplaatsen en een fietsenstalling aanwezig;
ook is er verlichting.
Kijkmoment voor nieuwe huurders én
omwonenden
De nieuwe verhuur start eind 2018. We adverteren
de studio's op de verhuursite Wooniezie.nl. Eén van
de studio's richten we in als 'modelwoning'.
Geïnteresseerden en buurtbewoners zijn dan van
harte welkom om een kijkje te komen nemen. Wij
informeren u nog over deze datum.
Kijk op www.mijn-thuis.nl/Hoogackers-Oerle
voor meer info over dit project
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Ruud
van Splunder. Hij is op werkdagen van 8.30 tot
17.00 uur bereikbaar via r.vansplunder@mijnthuis.nl of (040) 24 99 999.
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Viertal kampioen ponyclub
Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Viertal van Ponyclub de Hinnikers uit
Oerle Brabants Kampioen 2018

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel:  040-2540950

De Brabantse Kampioenschappen voor pony's
werden gehouden op 28 juli in Stevensbeek. In
de periode mei-juli vonden er
selectiewedstrijden plaats en daar hadden we
ons geselecteerd voor de Brabantse Kampioenschappen afdelingsdressuur klasse CDE-L.
Bij afdelingsdressuur rijd je in een viertal, dat
bestaat uit vier ruiters op hun pony, een proef
waarbij je verschillende onderdelen en figuren zo
gelijk mogelijk moet uitvoeren. Het is de bedoeling
dat het een geheel lijkt. Hierbij is samenwerken heel
belangrijk en we moeten goed op elkaar letten
tijdens onze proef.

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

De commandant heeft als taak om aan te geven op
welk moment we een bepaalde oefening uit moeten
voeren. We zijn allemaal lid van Ponyclub de
Hinnikers uit Oerle en we trainen bijna elke week
samen. Tijdens de trainingen is het altijd gezellig en
we hebben veel plezier. Dat je op elkaar ingespeeld
bent is heel belangrijk om de oefeningen synchroon
uit te voeren.

Ons viertal bestaat uit Eef Jongkind, Danique van
der Heijden, Elle van Mierlo, Nienke Plantinga en
Yasmijn van Maris inclusief een reserve ruiter en
onze commandant Annemarie Smits.

We moesten zaterdagochtend, als eerste, om half
tien van start op de Brabantse Kampioenschappen in
Stevensbeek. Na onze proef waren we heel erg
tevreden. Daarna moesten we nog twee uur op de
uitslag wachten. Om half twaalf hoorden we dat we
Brabants Kampioen waren en we kregen allemaal
een sjerp en een gouden medaille op het podium en
voor onze pony’s iets lekkers. Door deze prestatie
hebben we een ticket weten te bemachtigen voor
het Nederlands Kampioenschap viertal dat gehouden
wordt in Ermelo op 25 augustus. Daar
vertegenwoordigen we de provincie Noord-Brabant
en we hebben er heel veel zin in.
Danique van der Heijden behaalde individueel in de
dressuur klasse DE-M2 een bronzen medaille en
mag ook in deze klasse starten op het NK. Ook de
andere ruiters van Ponyclub de Hinnikers behaalden
in de dressuur en het springen mooie resultaten en
we gingen dik tevreden weer naar huis.
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Warme Kerst

OERLE OP WEG NAAR EEN WARME
KERST!!
Oerle is een fantastisch dorp waarbinnen 42
verenigingen actief zijn om ontspanning, plezier en
goede sfeer te brengen. Afgezet tegen andere
buurten, dorpen en wijken zijn we echt uniek! Het is
hartverwarmend om te zien hoe buurten elkaar
actief helpen onder andere door het opvangen van
kwetsbare buurtgenoten. Voor elkaar zorgen vinden
we eigenlijk heel normaal!
De toekomst van Oerle, wordt door instroom van
‘nieuwe’ Oerlenaren gewaarborgd. Het aantal
kinderwagens die je op het kerkplein kunt zien is
daar getuige van. Daarbij hebben we voor de meest
kwetsbare Oerlenaren het Zorgcluster op locatie van
het vroegere KI-gebouw beschikbaar. Deze maand
betrekken de eerste bewoners hun nieuwe woning!
Momenteel loopt een onderzoek om het kerkgebouw
voor de nabije toekomst beschikbaar te maken als
‘huiskamer van Oerle’. Het kerkgebouw moet een
ontmoetingsplaats worden voor iedereen en zou
plaats kunnen bieden aan een kindercrèche,
buurtziekenhuis, zorghotelkamers en een
vitaliteitscentrum. Het Maria altaar in de kerk
behoudt haar plaats en krijgt een eigen ingang. Ook
kan worden gedacht aan een museumfunctie. Oerle
heeft namelijk een prachtige geschiedenis waar veel
over kan worden verteld en getoond.
Aan de achterzijde van de kerk zou een grote serre
gebouwd kunnen worden die onder andere uitkijkt
op de Dahliatuin. Aansluitend aan de serre kan een
keuken worden gerealiseerd waar samen kan
worden gekookt en gegeten. Kortom, we proberen
het karakteristieke kerkgebouw waar velen van ons
zijn gedoopt en getrouwd te behouden voor de
toekomst.

STEL JE VOOR DAT WE IN DE BUURT VAN HET
JAAR 2028 ZITTEN
Zal ons mooie dorp er dan nog zo goed voor staan
als hiervoor beschreven? Zijn er dan nog voldoende
mantelzorgers beschikbaar voor het helpen van
eigen familieleden? Zijn er dan genoeg vrijwilligers
beschikbaar voor het verrichten van hand- en
spandiensten voor verenigingen en velerlei andere
taken? Kunnen we alle ontwikkelingen op politiek,
economisch en technologisch vlak voldoende
bijhouden en op een gepaste manier oppakken,
aanpakken en inpakken in Oerle?
Het wordt een uitdaging omdat:
 potentiële mantelzorgers vaker voorrang geven
aan hun eigen gezinssituatie;
 vrijwilligers in algemene zin en zeker voor
bestuursfuncties teruglopen;
 gemeenten financieel steeds krapper komen te
zitten;
 personeelstekorten in de zorg de toegang verder
bemoeilijken;
 thuiszorgorganisaties steeds vaker vastlopen door
commerciële concurrenten;
 de enorme druk op jeugdzorg bijna
onbeheersbaar en onbestuurbaar is;
 verzekeraars het eigen risico en premie verhogen
en hun pakket verschralen;
 er een absoluut tekort is aan allerlei woningen
voor jong en oud.
MOETEN WE DAAROM BIJ DE PAKKEN NEER
GAAN ZITTEN??
Nee…..zeker niet ……integendeel!
We willen de kracht van ons dorp graag behouden
en waar nodig leefbaarheid, veiligheid en
saamhorigheid verder uitbouwen. Dat kunnen we
alleen samen en in goede harmonie met alle
Oerlenaren.
In de volgende Koers van Oers gaan we u uitleggen
hoe we dat willen aanpakken. We hebben u daarbij
nodig! Actieve burgers maken namelijk hun eigen
toekomst!
Namens DorpsVereniging Oerle
Huub Stroeks
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Kampioenen!

In viertal rijden is kijken, kijken en
nog eens kijken
Danique van der Heijden en Maartje Tielemans van
ponyclub De Hinnikers uit Oerle zijn zaterdag
25 augustus met het Z-viertal van Kring Eindhoven
de Kempen Nederlands Kampioen geworden in
Ermelo. Zij deden dat met de kür op muziek. Het
viertal van De Hinnikers eindigde op de tiende plaats
in de afdelingsdressuur klasse L categorie BCDE
tijdens het NK. Ze streden met achttien teams uit
het hele land om de titel. Eerder kroonden de jonge
amazones zich tot de beste van Brabant.

Al op jonge leeftijd raakten ze via hun ouders
besmet met het paardenvirus. Zo zat Elle van Mierlo
(14) al op een pony voordat ze kon lopen. Met haar
pony X-Factor maakt ze deel uit van het viertal. “Als
hij me ziet, is ze blij. Dan gaan de oortjes naar
voren. Ik blijf paardrijden totdat ik er bij neerval.”
Vorig jaar november is het viertal samengesteld.
Sindsdien oefenen ze vrijwel elke dinsdagavond met
hun ruin onder leiding van commandant Annemarie
Smits. Daarbij wordt er gestreefd naar perfectie.
“Als iets niet goed gaat, moet het wel drie of vier
keer opnieuw”, zegt Nienke Plantinga (18) die met

haar pony Devlyn meedoet. Eef Jongkind (15) rijdt
op Collina B in het viertal. Elke dag ziet ze haar
pony, ook als ze niet rijdt. “Ik moet hem voeren en
elke dag de stal uitmesten.” In de week van het NK
werd maar liefst drie keer geoefend op de proef die
zo’n zeven minuten duurt. Tijdens de proef komen
de gangen stap, draf en galop aan bod. Ook het halt
houden maakt daarvan deel uit. Tijdens de proef
mogen de rijdsters zelf niets zeggen, maar hun
commandant des te meer. “De commando’s lees ik
voor uit een boekje. Daarbij houd ik de rijdsters heel
goed in de gaten om op het juiste moment het
commando te geven”, legt Smits uit. Het moeilijkste
figuur vindt het viertal ‘door een S van hand
veranderen’ waarbij de ruiters samen in harmonie
een ‘S’ rijden. “Het gaat om de teamprestatie. We
houden elkaar tijdens de proef heel goed in de
gaten. Het is kijken, kijken en nog eens kijken”,
verduidelijkt Danique van der Heijden. Als vierde
rijdster nam ze deel met Alexandro D.J. De
Veldhovense werd al eens Nederlands Kampioen en
drie keer Brabants Kampioen op de individuele
dressuur. “Brabant is een sterke regio. Meestal gaat
40% van de titels naar Brabant”, weet ze. Ondanks
dat er niets aan het toeval werd overgelaten, viel
het viertal op het NK niet in de prijzen. Maar
kampioen van Brabant vinden ze ook een mooie
titel.
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Programma Seniorendag

Hieronder volgt het programma van de
Seniorendag Veldhoven van vrijdag
5 oktober 2018.
Bij de meeste activiteiten kunt u gewoon
binnenlopen en meedoen.
Alleen voor de avondbijeenkomst in de Bibliotheek is
aanmelden noodzakelijk, ga daarvoor naar:
www.bibliotheekveldhoven.nl/hoera-pensioen
Tel.: 040-253 29 01

Wie

Waar

Wat

Wanneer

Gasterij 't
Dorpsgenot

Omgeving Gasterij
Toterfout 13a te Veldhoven

Wandelen 1, 3, 4 of 8 km

09:00 - 16:00

Den Ekkerman

Zwembad
Wal 152 te Veldhoven

Meedoen tijdens zwemles
's middags uitleg waarom bewegen in
water fijn is

09:30 - 10:30

KBO Zeelst

't Patronaat
Blaarthemseweg 13 te Zeelst

Wandelen
Fietstocht
Ontmoeten

09:30 - 11:30
13:30 - 15:30
13:30 - 17:00

Art4You

Art4you (Muziekschool)
Bossebaan 60 te Veldhoven

Luisteren naar muziek van Blue
Monday en Parelmoer o.l.v. dirigent
Stef Bazelmans

09:30 - 12:00

Veldhoven 55 plus

Sportpark De Korze
Korze 82 te Veldhoven

Bootcamp / fitles voor 55+

10:00 - 12:00

KBO VeldhovenDorp,
Zonderwijk, ’t Look

Dorpshuis d’n Bond
Biljarten, Computercafé, Handwerken, 13:30 - 17:00
Rapportstraat 29 te Veldhoven Fietsen, Kaarten, Kienen, Koersbal,
Zingen houdt jong, Line-dance,
Zondagmiddagbijeenkomst

KBO Oerle

D'Ouw School
Oude Kerkstraat 18 te Oerle

Senioren en Jeugd samen in actie
Sportieve 55+, Walking Football

14:00 - 17:00

PVGE Veldhoven

't Tweespan
Mira 2 te Veldhoven

Presentatie van wat de
PVGE-Veldhoven voor de 50+ -ers in
de gemeente te bieden heeft.
Een aantal clubs is aanwezig met info
en demonstraties

14:00 - 17:00

SWOVE

Bibliotheek
Meiveld 2 te Veldhoven

Hoera, ik ga met pensioen!

20:00 - 22:00

Sportscholen

Sportscholen geven bijna allemaal
lessen voor senioren op diverse dagen
in de week
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Alle kinderen doen MEE

De vrijwilligerscentrale Valkenswaard en het
vrijwilligersbureau Veldhoven van Cordaad
Welzijn organiseren gezamenlijk en in
samenwerking met MEE de Meent Groep de
training ‘Alle kinderen doen MEE’.
Korte uitleg training
Steeds meer kinderen en jongeren die extra
begeleiding nodig hebben doen mee binnen reguliere
(sport)verenigingen. Begeleiders van (sport)
verenigingen spelen een belangrijke rol in het met
plezier laten meedoen van kinderen binnen hun
vereniging. De begeleiding van kinderen met
bijzonder gedrag vraagt om een andere houding en
deskundigheid. Met deze training ondersteunen we
begeleiders bij hun activiteiten/ trainingen voor
kinderen, die speciale begeleiding nodig hebben. Zij
krijgen informatie over het herkennen van bijzonder
gedrag en praktische tips over hoe hiermee om te
gaan.
Data
Je kunt nog deelnemen aan de training in
Veldhoven! De training wordt aangeboden op:

 Woensdag 10 oktober 2018, 24 oktober 2018
en 28 november 2018 van 19.00 tot 21.30 uur
in MFA Midden (Sterrenlaan 5, 5503 BG
Veldhoven). Aanmelden voor deze training kan
via deze link:
https://www.cursushuys.nl/cursus/2018-10-10/
alle-kinderen-doen-mee-veldhoven/
vrijwilligerswerk/
Via bovenstaande link kunt u ook de de flyer
hiervan vinden voor meer informatie.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5
uur. De eerste twee bijeenkomsten vinden plaats
binnen drie weken. De derde bijeenkomst na
ongeveer een maand. Tijdens de eerste twee
bijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op
bijzonder gedrag, waarin aandacht besteed wordt
aan autisme, een licht verstandelijke beperking en
ADHD. Dit doen we door middel van theorie,
beeldmateriaal en (ervarings)oefeningen. In de
derde bijeenkomst koppelen we aan de hand van
voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers de
theorie en de praktijk aan elkaar.
Meld je snel aan, want vol=vol! Mochten er nog
vragen zijn, dan horen we het graag.
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KERST MEEMEKOAR

Datum Oerse winteractiviteit KERST
MEEMEKOAR bekend!
Op zaterdag 15 december viert Oerle alweer de
eerste lustrumeditie van KERST MEEMEKOAR.
Het ontmoetingsmoment vóór de Kerstdagen
voor iedereen die ons dorp een warm hart
toedraagt zal dan voor de 5e maal
plaatsvinden.
De werkgroep die voor het eerst in 2014
bijeenkwam, is op dit moment hard bezig om het
programma in te vullen. Wat er tijdens deze 5e
KERST MEEMEKOAR allemaal staat te gebeuren blijft
nog een verrassing, maar vast staat al wél dat de
activiteit niet zonder de inbreng van Oerse
verenigingen en inwoners kan plaatsvinden. We
hopen dan ook van harte dat we weer op de steun
en bijdrage van velen kunnen rekenen!
Op woensdag 3 oktober (19.30 uur in d’Ouw School)
is er een overleg gepland met verenigingen,
buurtverenigingen en andere geïnteresseerde
Oerlenaren om samen tot een invulling van KERST
MEEMEKOAR te komen. Hiervoor zullen de
verenigingen per email een uitnodiging ontvangen
en daarnaast is iedereen die een bijdrage wil leveren
dan welkom.
Oerlenaren, reserveer 15 december alvast in de
agenda!
Namens DorpsVereniging Oerle,
Ine Loijen
René van der Mierden
Wil Jacobs
Dirk Goossens
Milja de Jong – Du Puy
(milja.du.puy@onsbrabantnet.nl)

Thema-avond “pensioen”

SWOVE, de Veldhovense Seniorenraad
en de Bibliotheek organiseren themaavond: “Hoera, ik ga met pensioen!”
Na een succesvolle eerste editie in februari
2017 vindt op vrijdag 5 oktober 2018 voor de
tweede keer de thema-avond: “Hoera, ik ga
met pensioen!” plaats.
Met pensioen gaan is een van de grootste
veranderingen waar mensen in hun leven voor
komen te staan. Velen zijn zich er echter niet
bewust van wat voor een enorme impact met
pensioen gaan op hun leven heeft. Velen kijken er al
jaren naar uit, anderen vrezen voor wat hen
mogelijk te wachten staat.
In sommige gevallen verzorgen werkgevers
cursussen of workshops voor hun aanstaande
pensionado’s om hen goed voorbereid de volgende
levensfase in te begeleiden. Helaas gaat deze vlieger
niet voor alle aspirant pensioengerechtigden op.
Voor hen organiseren de Bibliotheek Veldhoven, de
Veldhovense Seniorenraad en SWOVE op vrijdag 5
oktober 2018 (tijdens de Veldhovense seniorendag)
samen de thema-avond: “Hoera, ik ga met
pensioen!”

en een drankje en geeft u tevens de mogelijkheid
om kennis te maken met een aantal Veldhovense
initiatieven.
De avond is bedoeld voor Veldhovenaren die bijna
met pensioen gaan of net zijn gegaan en hun
partners. Wanneer u de talkshow wilt bijwonen, dan
kunt u zich gratis aanmelden via de website op
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/
agenda/hoera-ik-ga-met-pensioen.html of bij de
balie van de Bibliotheek. Het aantal plaatsen is
beperkt: dus tijdig aanmelden is verstandig.
Locatie:
Datum:
Tijd:

Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2
5 oktober 2018
20.00 tot 22.00 uur
(zaal open om 19:30 uur)

Deze interactieve bijeenkomst bestaat uit een mix
van presentaties. Verschillende deskundigen op het
gebied van welzijn (SWOVE), leefstijl (Truus
Oervoeding) en financiën (Roots financieel advies)
zijn uitgenodigd en zullen u bijpraten over een
aantal belangrijke onderwerpen waar u als
gepensioneerde mogelijk mee te maken gaat
krijgen. De avond zal vergezeld gaan van een hapje
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Crypto Oers, puzzel 55

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oplossing van Crypto 54 was:
VolKsdansen
Van DeR Mierden
Arie
BuurtBus
Borgmans
BoswEgje
HamstriNg

Familienaam: Krabben
De inzenders met de juiste oplossing zijn: Kokkie
van Aaken, Wendy Borgmans, Mieke van Campen,
Bets Hospel, Sil Huijbers, Kees Hulshorst, Corné
Kelders, Janus van Lieshout, Henriette Segers.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Insecten van Ambrosius zoemen door de hof (8)
Begroeiketen zijn anders een horecagelegenheid
(12)
Klinkt alsof het waait door de aangeplante
struiken van deze fotograaf (9)
Lichaamsdelen na de middag bij de KVB op
24 september (10)
Dit is achterom in Oers half september (6)
Draagt Berry deze kleding bij de (ver)bouw van
de oude molen? (11)
De nieuwe weg eindigt op de tweede plaats (10)
Vervoersdienst die van akker naar akker huppelt
(10)
Komt de voorzitter van de harmonie uit NoordHolland? (3,6)
Tegenhanger van de weg van Kleine Natuur (5,4)
Prinsen geeft de pijp aan Van de Sande (7)
Alternatief voor rummikubben bij de VKS op
24 oktober (7)
Beroep van Sint Jan in de kerk (2,5)

Succes!
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Vakantieprogramma 2018

In de laatste week van de schoolvakantie
(zondag 12-8 tot en met vrijdag 17-8) was er
weer het vakantieprogramma voor alle
kinderen van Oerle vanaf groep 2 tot en met 8.

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

Zoals vanouds startte het programma met de
Olympische Dag. Iedereen heeft het supergoed
gedaan en verdiende een medaille aan het einde.
De wisseltrofee bij de jongens was dit jaar voor
Devin van Loon en bij de meisjes voor Julie Slaats.
Tijdens ons bezoek aan Bobbejaanland werden we
soms overvallen door een fikse regenbui maar ook in
de Bananenbattle bleef niemand droog!
Dit jaar stond het programma in het teken van
thema ‘superhelden’. Op de bivak Oerle kwam een
heuse superheld in een buggy het terrein
opgescheurd. Er zijn weer schitterende hutten
gebouwd en we hebben allerlei spelletjes gedaan in
het superhelden thema.
Op bivak Veldhoven hebben we zelf een tokkelbaan
gebouwd en hebben we door middel van allerlei
spellen gekeken wie van de deelnemers
superkrachten bezit. Tijdens het kanoën op
woensdag kwam niemand droog over de eindstreep
en laat op de avond speelden we het nachtspel
waarbij je zonder zaklamp door het donkere bos een
kaartje van de ene kant naar de andere kant moest
brengen (maar pas op voor de "afschijners" want als
zij hun lichtbundel op je richten moet je jouw
kaartje inleveren en weer terug naar het begin:
super spannend!)
Dit jaar waren er veel kinderen voor het eerst. Ze
hebben ervaren hoe leuk het vakantieprogramma is.
Namelijk: super(helden)leuk. Alle kinderen hebben
hun super-kwaliteiten kunnen laten zien.
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een
leuke week. Vertel aan je vriendjes in Oerle hoe het
was, zodat die ook volgend jaar mee willen doen aan
een leuke week vakantieprogramma.
Via deze weg willen we nogmaals iedereen die een
bijdrage (groot of klein) heeft geleverd aan het
vakantieprogramma van harte bedanken. Zonder
jullie was deze zeer geslaagde week niet mogelijk
geweest.
Groetjes en tot volgend jaar,
Team vakantieprogramma Oerle
Aan de binnenkant van de voorkaft vindt u een
fotocollage van het vakantieprogramma.
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Het interview

‘Dit wil ik de komende vijftig jaar
blijven doen’
Al vanaf zijn zevende jaar is Jop van Gassel
(18) in de ban van de molen. Volgend jaar legt
hij het examen voor molenaar af waarna hij
zelfstandig op een molen kan draaien. "Als
hobby wil ik dit zeker de komende vijftig jaar
blijven doen."
Door Ad Adriaans

Elf jaar geleden werd de kiem gelegd voor zijn liefde
voor de molen. "Met mijn oma ging ik naar molen
St. Jan aan het Hoogeind. Ik ben er in geweest en
kreeg uitleg van de molenaar. Ik vond dat zo
interessant dat ik vanaf dat moment vrijwel elke
zaterdag naar de molen ging om molenaar John de
Jongh en Thijs Michielsen te helpen. Ik mocht zakjes
meel afwegen en kreeg steeds meer klusjes zoals
het opleggen van de zeilen en het geven van
rondleidingen." Vooral het binnenwerk met de
tandwielen fascineert Jop. "Als de molen voor de

prins draait, dus zonder graan te malen, hoor je de
tandwielen bijna niet doordat alles zo naadloos op
elkaar aansluit. Het aantal kammen per tandwiel is
zodanig gekozen dat deze tijdens het draaien niet op
één plaats slijten. Hier is zeshonderd jaar geleden al
heel goed over nagedacht."
Kruien
Toen hij nog op de basisschool zat, fietste hij ook
vaak op woensdag- en vrijdagmiddag naar de
molen. En nooit met tegenzin. "Geen dag is
hetzelfde. De wind is elke dag anders. Dat betekent
elke keer een andere zeilvoering hanteren en de
molen op de wind zetten. Dat heet kruien", legt Jop
uit. Na de restauratie van molen De Adriaan in
Meerveldhoven in 2013/2014, is Jop ook daar
vrijwilliger. "Eén keer per twee weken wordt er
gemalen, meestal op zaterdag. De windkracht moet
minstens 3 à 4 zijn en maximaal 7. Op maaldagen
zijn we meestal met tweeën. Op de steenzolder
moet het kaar met graan worden gevuld, en op de
maalzolder houden we de kwaliteit van het meel in
de gaten. Soms moet de afstand tussen de
maalstenen worden bijgesteld. Ook moeten de
zakken gewisseld en gewogen worden. Het meel
gaat naar een bakker en naar particulieren."
Opleiding
Toen hij zestien jaar was, startte Jop met de
opleiding tot vrijwillig molenaar die gemiddeld drie
jaar duurt. “De opleiding volg ik in Eerde op de St.
Antoniusmolen bij Erwin Jansen. Hij begeleidt mij
tijdens de opleiding waarvoor ik onder meer twee

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

Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

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

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

Spreekuur na telefonische afspraak
Bellen tussen 19:00 en 20:00 uur.

dikke boeken door moet worstelen.” Begin dit jaar
liep hij een week stage op molen De Vrijheid in
Schiedam. “Dat was heel indrukwekkend. De omloop
bevindt zich op een hoogte van 18,5 meter.” Hij zag
wat een beroepsmolenaar doet en hoe zijn drukke
werkweek er uitziet. Sindsdien is hij nog meer
gemotiveerd voor de opleiding tot molenaar.
Eeuwenoude techniek
Eind 2017 is het ambacht toegevoegd aan de lijst
Immaterieel Erfgoed van de Unesco. Jop vindt het
belangrijk dat molens in stand worden gehouden.
"Het is een eeuwenoude techniek. Houtzaagmolens
betekenden in de Gouden Eeuw veel voor de
scheepsbouw. Poldermolens hielden de polders
droog en springen nog steeds bij als een gemaal
uitvalt of het niet aankan. Als een molen niet
gebruikt wordt, heeft ie na 5 tot 10 jaar weer
onderhoud nodig. Als ie regelmatig draait, pas na 20
tot 25 jaar.”
Wat vindt de molenaar in spe het mooiste van het
ambacht? "Het mooiste is een dag flink malen op de
wind, niet elektrisch maar met natuurkracht zoals
het al eeuwen gebeurt. Het geven van rondleidingen
vind ik ook leuk, de mensen enthousiast maken over
mijn hobby en mijn kennis te delen."
Deze vakantie ging de HAVO-leerling met vrienden
op vakantie naar Engeland. Natuurlijk stond er een
bezoek aan een bijzondere molen op het
programma. En wat gebeurt er als er een andere
liefde in zijn leven komt? "Ik zal nooit helemaal
afstand van het ambacht nemen als ik verkering
krijg. Als hobby wil ik dit zeker blijven doen voor de
komende vijftig jaar."

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998
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Reanimatiecursus

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 weer 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:
Dinsdagmiddag 16 en 30 oktober 2018 om 13.30u
en woensdagavond 21 en 28 januari 2019 om
19.30u.
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.
Marian van den Boomen - de Crom
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Oerse bedrijvengids

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

Owen
Hallo,

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit: Sanne Kelders,
Guus Kemp, Yente Lodewijks, Owen Smulders,
Birgit Snelders en Tim Spitters.
De nieuwe redactieleden stellen zich aan u voor:

Tim
Hallo,
ik ben Tim en mijn hobby’s
zijn voetbal en freerunnen
en ik zit in groep 7. Ik heb
een zus en een broertje en
ik woon al twee jaar in de
nieuwbouwwijk de
Bogaerdhoeve in Oerle. Ik
vind het heel leuk in Oerle. De zomervakantie is
voorbij maar ik ben ook op vakantie geweest. Hier
komt mijn vakantie..
De eerste week ben ik met Max naar het KNVB
voetbalkamp geweest op de KNVB campus in Zeist.
Dit was super leuk en ik heb veel nieuwe
voetbalskills geleerd. Daarna heb ik bij mijn opa en
oma in Doetinchem gelogeerd en in de vijfde week
zijn we met onze overburen naar Drenthe geweest
en hebben we de beroemde Hunnebeden gezien.
Ook hebben we lekker veel
gezwommen.
In de laatste week van de
zomervakantie heb ik meegedaan
met het vakantieprogramma in
Oerle en ben ik op Bivak geweest
in Veldhoven. Dit vond ik
supergaaf. Daarna begon het
nieuwe schooljaar en ben ik
gestart in groep 7. Dit was mijn
vakantie. Tot de volgende keer!!

ik ben Owen Smulders. Ik
woon op Oude Kerkstraat 31
in Oerle met mijn papa en
mama en mijn zusje Bliss en
onze kat Astor. Mijn hobby’s
zijn voetbal en keepen. We
wonen nu in een woonunit.
We zijn aan het verbouwen. We zijn met het dak
bijna klaar. Hopelijk zijn we volgend jaar klaar met
de verbouwing!
Ik ben niet in Oerle geboren! Maar ik ben geboren
op de Steenzager 7 in Veldhoven. En ik heb op
basisschool de Brembocht gezeten. En ik woonde op
de Twijnder 101. Nu zit ik in groep 5 van de Sint Jan
Baptist.
En wil jij volgende maand weer een stukje van mij
lezen? Kijk dan weer in de Koers van Oers.

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

25

Yenthe

Birgit
Hoi,

Hallo,
Ik ben Yenthe Lodewijks.
Ik ben 9 jaar oud en zit in
groep 6.
Ik ben geboren op 4 januari
2009.
Ik speel graag op de computer
en mijn lievelingskleur is rood.
Ik hou van katten en honden
en heb zelf een kat, hij heet
Presley. En ik heb een hond,
zijn naam is Baco.
Ik hou niet van pasta, maar
wel van hotdogs en pizza.
Mijn hobby's zijn computeren
en rekenen.
Ik heb een klein broertje van
6 jaar, een moeder en vader.

ik ben Birgit Snelders,
Ik ben 10 jaar en in woon in
Oerle op nieuwe kerkstraat 15.
Ik heb na de vakantie mijn
kamer verbouwd en ik heb een
nieuw bed en een nieuwe
kamer indeling.
Mijn hobby’s zijn:
hip hop (dansen),skaten, rennen, tekenen,
knutselen/decoreren, en sporten.
Mijn verzamelingen zijn:
knuffel verzameling ik heb er meer als 100,
lippenbalsems daar ben ik mee gestopt want ik heb
er genoeg maar ik spaar kappotten make-up voor
nieuwe lipbalsems te maken.
Om de week op vrijdag ga
ik altijd naar de
Bosbenderkids en dat is
heel leuk. en 5 September
is Eric van percossa
geweest. Dat was heel
leuk want we mochten
zelf muziek maken en dat
was heel grappig 

Sanne
Hoi,
ik ben Sanne Kelders
en ik schrijf een stukje in de
Koers van Oers.
Ik ben 11 jaar en mijn hobby’s
zijn paardrijden en knutselen.
Ik zit ook onder de ponyclub de
Hinnikers en de hobbyclub.
Ik ben op 13 oktober 2006 geboren.
Mijn huisdieren zijn 4 honden ze heten Innimini,
Bert, Lizzy en Polly.
Ik heb ook 3 paarden, Zora, Loeka en Ilze en de
konijnen die heb ik ook 3, Witje, Coco en Candy. We
hebben ook nog 3 geiten, Lotje, Bokkie en Snoesje.
Dat waren mijn huisdieren. Mijn lievelingseten is
rodekool van oma Eggie en friet van opa Piet.
Mijn lievelingskleuren zijn
paars en groen en mijn
lievelingsdieren zijn
paarden, nijlpaarden,
ijsberen, beren en koeien.
Mijn lievelings youtuber is
Bokado.
Dit was mijn stukje
groetjes Sanne Kelders .
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Dit was mijn verhaal over
mijzelf. Bedankt voor het
lezen van mijn verhaaltje.
groetjes Birgit 

Guus

Foto’s installatie kinderredactie

Hallo ik ben Guus.
Ik hou van voetbal en zit
onder de sport. En ik vind het
heel leuk. Ik voetbal bij
RKVVO en ik heb een heel leuk
team en het is JO10-1.
Vorig jaar was ik met mijn
andere team twee keer
kampioen. Dat was in JO9-3.
En ik hoop dat we dit jaar weer kampioen kunnen
worden.
Ik heb ook konijnen. En de ene heet Fred en de
andere heet Lisa. Ik heb twee zussen en een broer.
Mijn oudere zus en broer hebben ook bij de ‘Koers
Voor Kids’ gezeten. En ik hoop mijn zusje later ook.
Ik woon in Oerle op Zwartbont 2
en zit in groep 5-6 van de
Sint Jan Baptist.
Mijn juf is juf Femke en juf
Marlie. Op school vind ik het
leukste voetballen!
Ik vind het heel leuk om in de
Koers te zitten.
Groetjes van Guus.

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079 fractie@cda-veldhoven.nl
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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.
September
14
Ophalen groene kliko + PMD-zak
14 t/m 18 Oers Kermis (Let op! Start vrijdagmiddag!)
17
Veldhoven herdenkt bombardement Zeelst
21
Ophalen groene kliko + PMD-zak
21
St Jan Baptistschool: Studiedag
22
23

Ophalen oud papier
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
KVB: Ledenavond
VKS: Kienen
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak

24
26
28
Oktober
4
5
5

St Jan Baptistschool: 12.15 u Studiemiddag
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Veldhovense Seniorendag, in d’Ouw School
van 14.00 - 16.30u
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
27
Ophalen oud papier
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
24
Ophalen oud papier
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

De volgende kopijdatum is

28 september 2018
28

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.
December
6
St Jan Baptistschool: 12.15 Studiemiddag
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 kliko en PMD-zak
23
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
24 t/m
St. Jan Baptistschool: Kerstvakantie
4 jan

2019
Januari
24
St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag
Maart
4 t/m 8

St Jan Baptistschool: Voorjaarsvakantie

April
18

St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag

22 t/m
3 mei
27

St Jan Baptistschool: Meivakantie
Koningsdag

Mei
24+25

Boergondisch Oers

Juni
28

St Jan Baptistschool: Studiedag

Juli
8 t/m
16 aug.

St Jan Baptistschool: Zomervakantie

Foto impressie TCO kamp en Tieners-4-tieners

