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Steun de 

en word donateur! 
Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige 

bijdrage is NL92 RABO 0138500819  
bij de Rabobank te Oerle 

Redactie 

Ad Adriaans, Bart van den Boogaard, Milja de Jong – Du Puy, 

Arlette Hoppenbrouwers, Jan Kampinga, Els Karis, Ine Loijen, 

Wim Luijkx, Marlène Snelders-Linssen, Jurre van der Velden, 

Miranda van Vlerken - van Iersel, Werner Tornij,  

Marlein van de Wiel, Maikel Willemsen.  

Fotocollage binnenkant kaft: Marianne Bosch. 

Druk & technische realisatie 

Geen Koers gehad? 

Wilt u dit dan bij voorkeur melden via redactie@koersvanoers.nl  

of via Marlène Snelders - Linssen ( 040 - 253 93 19 ). 

Op de volgende plaats ligt de Koers: 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 
 

AVG (Privacy verklaring) 

De privacy verklaring vindt u op de website:  

www.koersvanoers.nl/privacy 

Klachtenlijn / alarmnummers 
Algemene alarmnummers: 

Politie, brandweer, ambulance (alleen noodgevallen)   112 

Geen spoed, toch politie   0900-8844 (Lokaal tarief)  

Brandweer kazerne Veldhoven-Heemweg:  040 - 220 32 03 

Brandweer kazerne Veldhoven-De Run:  040 - 260 86 08 

Iets te melden m.b.t. gemeente Veldhoven: 

Klachten t.a.v. gemeente, op telefoonnummer:  14 040 

Melding openbare ruimte: via website www.veldhoven.nl 

De redactie houdt zich het recht voor, artikelen in te korten, 

aan te passen of in het geheel niet te plaatsen zonder vooraf-

gaande toestemming van de inzender. 

Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie van 

Koers van Oers dezelfde mening is toegedaan. 

Colofon 

Verschijningsdata 2019 (onder voorbehoud) 

Nr. Kopij Verschijningsweek 

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

8 30-08-2019 Week 38 (18-09-2019) 

9 27-09-2019 Week 42 (16-10-2019) 

10 1-11-2019 Week 47 (20-11-2019) 

11 29-11-2019 Week 51 (18-12-2019) 
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De Peel en Meierij route 

16e Oerse Motor ToerTocht:  
De Peel en Meierij route 
 
Op 23 juni van dit jaar hebben we alweer de 
16e Oerse motortocht gereden. De weergoden 
waren ons goed gezind en met 28 graden in 
het vooruitzicht kwam iedereen ’s ochtends 
aan bij Gasterij ’t Dorpsgenot waar we de dag 
begonnen met koffie en een lekker stukje 
Multivlaai. 

 

Dit jaar liep de tocht als eerste door het Peelgebied 
met o.a. een mooi stukje tussen Helenaveen en 
Griendtsveen. Verderop met het pontje bij 
Broekhuizen-Arcen via de brouwerij van Hertog-Jan 
naar het uitgestrekte natuurgebied Maasduinen om 
vervolgens bij Gennep het Brabantse land weer 
binnen te rijden. 

Hier kon met uitzicht op de Maas de lunch worden 
genuttigd bij Veerhuis Oeffelt. Helaas nam dit wel 
wat extra tijd in beslag want de nieuwe eigenaar 
had, ondanks het schitterende weer, niet gerekend 
op zoveel gasten. 

 
De route eindigde dit keer met een tussenstop bij 
Biqer in Eindhoven. Deze motorzaak had voor de 
gelegendheid zijn deuren voor ons op zondagmiddag 
open gezet zodat we onder het genot van een hapje 
en drankje ontspannen konden rondkijken wat deze 
zaak allemaal in petto heeft voor ons motorrijders. 
 
De dag werd vervolgens weer afgesloten met de 
bekende BBQ bij de Gasterij. Dit jaar overigens geen 
motorrijder van het jaar. Deze benoeming zal 
volgend jaar weer in ere hersteld worden. 
 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor weer een 
fantastische dag en tot volgend jaar! 
 
O.M.T.T. 
Egbert Daal, Martijn van Balen  
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Bent u op zoek naar  

betaalbare bedrijfsruimte? 
 

voortreffelijk, verrassend en 
voordelige bedrijfsruimtes 

 

 

www.dehoeve.nu 

040 - 205 22 66 

De jeugd heeft de toekomst! 

Stichting Jeugdbelangen Oerle (SJO) 
is in 1961 opgericht ter bevordering 

van de jeugdbelangen in Oerle. De 
stichting is een overkoepelend orgaan 

voor meerdere initiatieven.  
  
De meest bekende verenigingen die gekoppeld zijn 
aan SJO zijn het Tienercomite en het 
Vakantieprogramma. Ook het Sinterklaascomite, en 
de Bosbenderkids vallen onder de SJO. 
  
Daarnaast organiseert de SJO, al dan niet in 
combinatie met andere verenigingen in Oerle, 
verschillende activiteiten zoals de snerttocht, het 
paaseieren zoeken en de pinksterfietstocht. 
  
Wat veel mensen waarschijnlijk ook niet weten is 
dat SJO de eigenaar en beheerder is van Blokhut de 
Bosbender. 
  
SJO is mede opgericht als aanspreekpunt voor de 
gemeente en als verdeler van de subsidie die door 
de gemeente wordt verstrekt. 
  
Omdat de SJO minder zichtbaar is dan andere 
verenigingen lijkt het alsof de rol van de SJO 
misschien wat minder van belang is. Wij denken 
echter dat dit niet het geval is en dat de rol en 
invloed van SJO hartstikke belangrijk is. 
  
Wij willen graag een sterke SJO die opkomt voor de 
belangen van al onze jeugd in Oerle en daarom 
willen we een toekomstvisie ontwikkelen die een 
nieuwe richting geeft aan de SJO.  

We zoeken hierbij ook samenwerking met de 
Dorpsvereniging omdat deze in een heel aantal 
gevallen zich ook bezig houdt met onderwerpen die 
de jeugd in Oerle aangaat. 
  
Wij willen in SJO nadenken over wat er nog beter 
kan, anders moet, meer of minder moet voor onze 
jeugd. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de 
Blokhut op een goede manier behouden voor de 
jeugd. Welke samenwerkingen moeten worden 
versterkt, welke zaken efficiënter kunnen worden 
geregeld en ervoor zorgen dat ook in de toekomst 
voldoende geld beschikbaar blijft voor allerlei 
initiatieven voor de jeugd in Oerle als bijvoorbeeld 
gemeentelijke subsidies wegvallen. 
  
Hiervoor hebben we mensen nodig die ons helpen 
om deze toekomstvisie te ontwikkelen. Dus woon je 
in Oerle? Heb je kinderen in Oerle? Of wil je je 
inzetten voor de belangen van onze jeugd in Oerle, 
stuur ons dan een berichtje op sjb.oerle@gmail.com 
of spreek ons aan. 
  
namens de Stichting Jeurdbelangen Oerle, 
Marc Snelders, voorzitter 
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De parochie 

Vieringen in de Christus Koningkerk 
(Meerveldhoven) 
 
Zaterdag 20 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 21 juli: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zaterdag 27 juli: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 28 juli: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zaterdag 3 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 4 augustus: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zaterdag 10 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 11 augustus: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering 
 
Donderdag 15 augustus:  

Maria Ten Hemelopneming 
20.00 uur: Eucharistieviering  (CK-Dameskoor) met 

na afloop processie 
 
Zaterdag 17 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 

Zondag 18 augustus: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus 
 
Zaterdag 24 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 25 augustus: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) 
 
Zaterdag 31 augustus: 
19.00 uur: Eucharistieviering  
 
Zondag 1 september: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus) Viering 

met ziekenzegening 
 
Zaterdag 7 september: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 8 september: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) Zegenen 

van de voertuigen 
 
Zaterdag 14 september: 
19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Zondag 15 september: 
  8.30 uur: Eucharistieviering 
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) Zegenen 

van de voertuigen 

Dinsdagvieringen in de kerken: 
St. Jan de Doperkerk: 1e dinsdag v/d maand:  

6 augustus en 3 september om 9.30 uur  
H. Caeciliakerk: 2e dinsdag v/d maand:  

13 augustus en 10 september om 9.30 uur. 
H. Willibrorduskerk: 3e dinsdag v/d maand:  

20 augustus en 17 september om 9.30 uur.  
Christus Koningkerk:  
* maandag en vrijdag om 9.00 uur en 
* dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om 

19.00 uur.  
* zondag om 8.30 en 10.00 uur, na de Hoogmis is ’t 

koffiedrinken in de pastorie.  

St. Jan de Doperkerk  > donderdag 29 augustus:  
St. Jan Onthoofding 

19.00 uur: Eucharistieviering met gilde-eer 
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Parochieberichten: 

 

Gedoopt: 

Yinte Adriaans  
 

Overleden: 
† Ton van Ditzhuijzen, 77 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; 
donderdag 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 

In Memoriam 
 
Ton van Ditzhuijzen (77 jaar) was afkomstig uit de 
parochie H. Geest (Zonderwijk – ’t Look) en zat er 
vele jaren in het parochiebestuur  en was lid van het 
bestuur van de Dekenale Vereniging Veldhoven.  
Vanaf de fusie naar de parochie H. Drie-eenheid 
(Caecilia, H. Geest en St. Jan de Doper) werd hij in 
2004 vice - voorzitter van deze nieuwe parochie.  
Bij de jongste fusie naar de parochie Christus Koning 
stopte hij in 2015 met zijn bestuurstaken. 
Ton was een ras- bestuurder, die met humor veel 
oneffenheden en pijnlijke zaken glad wist te strijken. 
Hij overleed na een ongeneeslijke ziekte en had op 5 
juli in de St. Jan de Doperkerk zijn uitvaart. 
Met veel plezier en dankbaarheid kijk ik terug naar 
die jaren samen in het bestuur van de H. Drie-
eenheid. 
De parochie is hem veel dank verschuldigd voor de 
vele uren die hij voor ons allen heeft gegeven. 
 
Alexa  

Beste donateurs, 
 
Afgelopen maand zijn velen van jullie bezocht door 
leden van Groen en Keurig. 
Er werd gevraagd of u donateur wilde worden van 
onze bloemenvereniging. Dit omdat jullie als 
donateur een belangrijke steun zijn voor het 
financieel draaiende houden van de vereniging. 
 
Als waardering is er voor u als donateur vanaf 
zaterdag 10 augustus tussen 10.00 en 11.00 uur 
iedere zaterdag een mooie bos dahlia's naar uw 
keuze. 
Bent u niet benaderd: geen nood 
Vanaf zaterdag 10 augustus kunt u ook op de tuin 
nog donateur worden. 
 
Wij hopen ook dit jaar weer velen te begroeten. 
Tot 10 augustus. 
 
Jullie dahlia vrienden van Groen en Keurig  

Bedankje donateurs 
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T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

T i m m e r - e n   M o n t a g e b e d r i j f 

Theo van Gestel

A.P. de Bontstraat 8A

5507 NT   Veldhoven

 040-2051937

 06-22235546

Fax 040-2052909

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

 

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

Heeft u 

ons eigen 

likeurtje al 

geproefd? 

info@nipperke.nl 
www.nipperke.nl 

Severinus nieuws 

Bandleden gezocht: 
Band Confetti maakt als band al 15 jaar muziek 
binnen Severinus en is helemaal ingespeeld op de 
muzikale wensen van onze bewoners. Het repertoire 
bestaat uit kinderliedjes, Nederlandstalig, pop, rock, 
country, blues, folk. Ben jij een breed georiënteerde 
muzikant? Band Confetti is op zoek naar nieuwe 
leden. Ze spelen 2x in de maand in de restaurants 
van Severinus en worden soms gevraagd door 
woonhuizen. De repetitieavond is op maandag. 
Enige ervaring is vereist en ook affiniteit met de 
doelgroep is erg belangrijk.  
Voor meer informatie: neem contact op met  
Peter van der Palen: 06-186 69 257 
  
Chauffeur-vrijwilligers gevraagd 
Na een pilot van een aantal maanden, waarbij een 
paar vrijwilligers onze cliënten in busjes van 
Severinus hebben vervoerd, gaat Severinus dit 
uitbreiden. Na een eerdere poging een aantal jaren 
geleden, is de vraag om vrijwillige chauffeurs weer 
opgepakt. Momenteel rijden er een paar vrijwilligers 
onze cliënten naar activiteiten in de avonduren. Dit 
zouden we graag willen uitbreiden, door meer 
chauffeurs in te zetten. Onze vrijwilligers mogen 
geen rolstoelgebruikers vervoeren. De chauffeurs 
maken gebruik van de busjes van Severinus tijdens 
de avonduren. Voordat je op een busje mag rijden, 
wordt er een ANWB rijvaardigheidstest afgelegd. 
Deze wordt betaald door Severinus.  
Voor meer informatie kun je contact op nemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl).  
  
Zomer programma 
Voor een Werken Leren locatie op de Berkt zijn we 
in de periode van 8 juli tot en met 8 augustus 2019 
op zoek naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen 
bij activiteiten zoals muziek, voorlezen en koken 
met cliënten. Het betreft een ochtend van 10.00 tot 
12.00 of middag van 14.00 tot 16.00. Je kunt zelf 
aangeven of je één dagdeel komt of meerdere. Het 
niveau van de cliënten die op de Koraal zitten, is 
laag.  
Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
coördinator Vrijwilligers (06-52 401 679 of 
vrijwilligers@severinus.nl). 
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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 64 was:  
1. LuStrum 
2. MaTs 
3. BogaErts 
4. MontMartre 
5. Els 
6. BeieR 
7. NooDlokalen 
8. Een BIetje Oers 
9. De ZonNebloem 
10. KoKkie 
 
Familienaam: Stemerdink 

Crypto Oers, puzzel 65 

De inzenders met de juiste oplossing zijn: 
Kokkie van Aaken, Fried van Beers,  
Wendy Borgmans, Jo ten Have, Bets Hospel,  
Corrie Kampinga, Corné Kelders, Jan Lammers, 
Henriette Segers, Mellanie Senders en  
Annie Stemerdink. 

 
1. Ann Navylook is anders een lid van de 

kinderredactie (4,3,4) 
2. Is deze Oerse straat 804,672 meter lang? (4,3) 
3. Heilige die de kerk, de guld en de school 

beschermt (4,3) 
4. Een goede maand voor het RSZK? (7) 
5. Koele bewaarplaatsen van een bestuurslid van 

Boergondisch Oers (7) 
6. Vrijetijdsschema voor de Oerse jeugd in augustus 

(17) 
7. Deze weg op De Berkt is gereed zonder k (4) 
8. Leden dooreenschudden op donderdag bij De 

Korrel (8) 
 
Succes!! 

1 
                            

2 
                        

3 
                        

4 
                        

5 
                        

6 
                                  

7 
                     

8 
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Bijzonder geslaagde eerste editie 
Berktfestival 
 
Op zondag 30 juni jl. vond met groot succes 
het eerste Berktfestival plaats op het grasveld 
voor het hoofdgebouw van Severinus aan de 
Platanenlaan. Met meer dan 250 bewoners was 
de opkomst bijzonder goed en de organisatie – 
Buurtvereniging de Berkt in combinatie met 
Severinus – keek dan ook zeer tevreden terug 
op dit evenement . 

Het idee voor het Berktfestival is ontstaan nadat in 
2017 de Oranjemarkt voor de laatste keer op de 
Berkt had plaatsgevonden. Veel buurtbewoners en 
mensen van Severinus vonden dit jammer en onder 
de bezielende leiding van Egbert Gramsbergen  
(BV de Berkt) en Henk Loomans (Severinus) werd 
deze gezamenlijke activiteit georganiseerd.  
 
Om 14.00 uur werd de middag geopend met een 
welkomstdrankje: een glaasje bubbels (met of 
zonder alcohol) met daarin een halve aardbei. Een 
speciaal woord van dank nog aan Marja van der 
Linden van Severinus, die samen met de vele 
vrijwilligers mede de catering verzorgde.  
 
De muziek werd in het begin afwisselend verzorgd 
door DJ Mark Geujen en zanger Bart van Loon, die 
de stemming er al vroeg in kregen. Daarnaast liepen 
er ook nog twee Belevings-clowns rond die het 
talrijke publiek uitstekend vermaakten. 
 
Toen het tegen etenstijd liep, stroomde het grasveld 
vol – hoezo honger? – en waren het vlees en de 
sausjes voor de BBQ niet aan te slepen.  

Berktfestival 

Gelukkig was er ook nog gezorgd voor wat groente 
en fruit, zodat de mensen ook nog wat gezonds 
binnen kregen.  
 
The Returns zorgden voor de muzikale 
ondersteuning tijdens de BBQ.  In één van de 
pauzes van dit duo werden wij nog aangenaam 
verrast door een optreden van Tommie, een 
bewoner van Severinus, die zich ontpopte als een 
rasartiest en de ene na de andere meezinger uit zijn 
repertoire ten gehore bracht. Grote klasse. 
 

Tegen 21.00 uur was (bijna) alle eten op en ging 
iedereen voldaan naar huis (op enkele vrijwilligers 
na die de boel weer opruimden, dank daarvoor). Dit 
festival op deze prachtige locatie smaakt naar meer 
en is zeker voor herhaling vatbaar. 
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Zwemvierdaagse 

Sluit de zomervakantie sportief met 
heel het gezin af tijdens 

Zwemvierdaagse bij Zwembad Den 
Ekkerman Veldhoven.  

Nederland is een echt waterland, kinderen leren op 
jonge leeftijd zwemmen voor hun eigen veiligheid. 
Om kinderen zwemvaardig te houden is het van 
belang dat kinderen ook na hun zwemdiploma af en 
toe blijven zwemmen. Om kinderen op een leuke 
manier te laten werken aan hun zwemvaardigheid 
organiseert Zwembad Den Ekkerman van 12 tot en 
met 16 augustus 2019 de Zwem4daagse. Wij, 
Zwembad Den Ekkerman, zouden het leuk vinden 
als u ook mee komt doen met dit bijzondere 
evenement!  

Tevens is het een mooie gelegenheid om met heel 
het gezin de zomervakantie op een sportieve manier 
af te sluiten. Het zwembad ligt aan de Wal 152 in 
Veldhoven. De volgende afstanden dienen deze 
week gezwommen te worden:  

• Kinderen t/m 10 jaar: 4 dagen 250 meter (= 10 

banen) zwemmen.  

• Kinderen vanaf 11 jaar en volwassenen: 4 dagen 

500 meter (= 20 banen) zwemmen.  

• Obstakelbaan: nieuw dit jaar is een obstakelbaan 

voor de kinderen. Deze mag je ook 10 of 20 keer 
afleggen, of combineren met de andere banen die 
je zwemt.  

Het is de bedoeling dat er op 4 dagen deze afstand 
gezwommen wordt. Aangezien de zwem4daagse 5 
dagen duurt, kun je dus een dagje over slaan (om 
mee te doen moet je uiteraard wel in het bezit zijn 
van een A-diploma, of dat niveau beheersen. Voor 
degenen die bij zwembad Den Ekkerman zwemmen 
is dat niveau zilver).  

Op de volgende tijden kunnen de banen 
gezwommen worden: 07.15-09.00 uur, 10.30-14.00 
uur, 16.00-20.00 uur. Inschrijven kan bij de receptie 
van Zwembad Den Ekkerman of via de site: 
www.ekkerman.zwem4daagse.nl.  
Voor meer informatie kunt u bellen met de receptie: 
040-2535250.  

De hele week zal in het teken staan van de Kermis. 
Elke middag staan er leuke spellen op het 
programma (wat te denken van touwtje trekken, bal 
gooien, maar zelfs ook in de spin zitten!). Degenen 
die mee doen aan de zwem4daagse mogen op 
vertoon van de deelnemerskaart op deze middagen 
GRATIS mee doen. De activiteiten starten elke dag 
rond 14.00 uur. Als je de 4 dagen met zwemmen vol 
hebt gemaakt, krijg je een hele mooie medaille. Op 
vrijdag 16 augustus is er voor elke deelnemer een 
feestelijke disco-avond als afsluiting tot 21.00 uur.  
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Café / Restaurant Oersgezellig 
Oude Kerkstraat 9 

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

 
www.oersgezellig.nl 
info@oersgezellig.nl 

Wist U dat... 
 
BENU Apotheek Zonderwijk u het volgende te bieden 
heeft: 
 

• We hebben een afhaalpunt bij de praktijk van  

Dr. Houppermans, Sint Janstraat 24, op Maandag 
en Donderdag van 16.00 - 16.45 uur, zodat u daar 
uw medicijnen kunt ophalen nadat dit met u 
afgesproken is. 
Wanneer er iets betaalt dient te worden kan dit 
alleen contant, of na overleg op rekening zodat u 
de rekening thuis gestuurd krijgt en daarna aan de 
apotheek over kunt maken. 

• Wanneer u ingeschreven bent bij BENU Apotheek 

Zonderwijk, wij u aan kunnen bieden om van de 
automatische herhaalrecept service gebruik te 
maken. Dit geldt voor medicatie die u altijd 
gebruikt in dezelfde dosering. U hoeft dan zelf 
geen contact meer op te nemen met uw huisarts 
voor uw herhalingsrecept per 3 maanden. Wij 
regelen dat voor u en u krijgt van ons een bericht, 
dit kan telefonisch of via e-mail. Daarna kunnen 
we afspreken om de medicijnen eventueel op te 
halen bij ons afhaalpunt bij de praktijk van  
Dr. Houppermans. 

• Wanneer u slecht ter been bent ook gebruik kunt 

maken van onze bezorgservice. Deze is kosteloos. 
 
Als u nog vragen heeft kunt u ons natuurlijk altijd 
bellen op telefoonnummer: 040-2532106 
 
Wij hopen u hiermee extra service te bieden!!! 
 
Namens BENU Apotheek Zonderwijk graag tot ziens 

Apotheek afhaalpunt 
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Verslag BIO jubileumfeest 

Na ruim een half jaar van voorbereidingen 
waren alle puntjes op de 'i' gezet en kon het  
70-jarig BIO jubileumfeest op zaterdag 22 juni 

dan eindelijk van start gaan  ! En de dag 

begon al goed met een prima temperatuur en 
een heerlijk zonnetje!  
 
Om 12.45 uur arriveerden de eerste teams op het 
BIO veld aan de Heikantsebaan en om 13.15 uur 
kon het startschot aan de 14 zeskamp teams 
gegeven worden. Er waren in het totaal 7 spellen 
waar telkens 2 teams tegen elkaar gingen strijden.  

Met een reusachtige skippyslang zo snel mogelijk 
naar een pion en terug was flink zweten voor de 
strijdende teams. En ook op en neer over de 
stormbaan was hard werken, maar o zo leuk! 
Gelukkig was er ook een spel dat zorgde voor een 
heerlijke verkoeling: koude, natte sponzen over een 
net gooien en vervolgens zoveel mogelijk water uit 
die sponzen in een emmer proberen op te vangen. 

Bij het spel Jenga werden door de teams goed 
doordachte keuzes gemaakt over welk blokje uit de 
toren gehaald moest worden zonder dat deze om 
zou vallen. En wat kwamen daar soms hoge torens 
uit voort! 
Het letterspel, waarbij 4 spelers van elk team een 
letter op de buik en rug gespeld kregen en via 
cryptische omschrijvingen zo snel mogelijk een  
4-letterig woord moesten vormen, bracht ontzettend 
veel hilariteit met zich mee.   

Natuurlijk mocht een spel met korven niet 
ontbreken, waarbij een zo hoog mogelijke score de 
meeste punten opleverde.  
En tot slot was er nog een opdracht waarbij elk team 
met allerlei attributen een originele teamfoto ging 
maken. 

Het was een sportieve strijd, maar bovenal was het 
een middag met heel veel gezelligheid en plezier. De 
winnaar was team “Nog Onbekend (C dames)”, op 
de 2e plaats eindigde “Oerse Hoop” en de 3e plaats 
was voor ”D’r zit schot in”. De originaliteitsprijs ging 
naar “Hup Hup C1”. 
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Na de prijsuitreiking was het tijd voor de barbecue 
met maar liefst 140 personen. Onder het genot van 
een heerlijk zonnetje, een lekker stukje vlees, 
salades, stokbrood en een drankje haalde iedereen 
samen herinneringen op en werd er flink wat 
afgekletst. En om 18.00 uur was er ook nog een 
kinderdisco voor de allerkleinsten met popcorn en 
allerlei leuke dansjes.  
 
Na een geslaagde middag ging iedereen om 19.30 
uur richting huis om zich klaar te maken voor de 
“Back to the 50’s” feestavond, de tijd waar het voor 
BIO allemaal begon. En zo dwarrelden om 20.30 uur 
de vetkuiven, leren jassen, pink ladies en petticoats 
binnen. Zij werden op ludieke wijze ontvangen door 
de enige echte Patty Pit. 
 

Om 21.00 uur startte de pubquiz met wederom  
14 teams en deze bestond niet alleen uit ‘standaard’ 
vragen, maar de teams moest ook 9 verschillende 
soorten chips proeven, gewichten van allerlei BIO 

voorwerpen (en Lien  ) raden, beroemdheden uit 

honden met pruiken ontcijferen, tv tunes raden (en 
vooral ook hard meezingen) en natuurlijk mocht een 
speciale BIO-vragenronde niet ontbreken. En dat 
alles werd aan elkaar gepraat door de goed gebekte 

en o zo hilarische Patty Pit   ! 

De pubquiz werd gewonnen door de Boompjes en zij 
gingen naar huis met een geweldig BIO 
verwenpakket, met onder andere een weekend voor 
2 (2x tijdschrift weekend), onbeperkt gratis bellen 
(fietsbel) en een dagje Spa (flesje Spa). 
 

En toen was het tijd om te gaan feesten… en een 
waanzinnig BIO-feest was het!  
De voetjes gingen van de vloer, heerlijke rock & roll 
moves kwamen uit alle hoeken, er werd keihard 
meegezongen en verder waren er nog knotsende 
barkrukken, frietjes, drankjes, samen roeien, 
kampdans en er werd samen heel veel gelachen! 
 
En nu zit het er weer op… de dag is ontzettend snel 
gegaan, maar wat was het een TOP dag... een echt 
BIO feest en een geweldige herinnering rijker!  
 
Via deze weg willen wij alle vrijwilligers en 
feestvierders van BIO ontzettend bedanken die er 
samen met ons zo’n geweldige dag van hebben 
gemaakt! Wij als organisatie hebben er enorm van 
genoten! 
 
Op naar het 75-jarig jubileum!! 
 
Lieve groetjes, 
Charlotte van den Boomen, Caroline Daniëls en 
Marieke Rieswijk - van der Wijst 
 
 
Lijkt het je leuk om lid van deze gezellige 
vereniging te worden, meld je dan aan via het 
aanmeldingsformulier op www.biokorfbal.nl !  
 
(Meer foto’s zijn te vinden in de spread van deze 
Koers van Oers.) 
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Foto impressie Jubileum BIO 70 jaar 
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Foto impressie Jubileum BIO 70 jaar 
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Keuringsarts 

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

Het interview 

De Oerse Bikers, wie kent ze niet. Een in geel-
blauwe kleren gehulde groep fietsers uit Oerle 
en omstreken, die meestal twee keer per week
(op donderdagavond en zondagochtend) een 
tocht fietst op de mountainbike. Dit jaar 
bestaan de Bikers alweer 20 jaar. Een mooie 
gelegenheid om eens met de mannen te praten 
over hoe de groep tot stand gekomen is en wat 
ze allemaal doen in het algemeen en hetgeen 
dat ze bindt in het bijzonder: de fiets. 

Waar kan dit gesprek beter plaatsvinden dan in 
Herberg "In den Bockenreyder" in Esbeek. De Bikers 
fietsen hier al sinds jaar en dag op donderdagavond 
naar toe. De Oerse Bikers zijn 20 jaar geleden 
begonnen met 2 verschillende groepen fietsers. Dit 
waren een zogeheten snelle groep en een iets 
minder snelle groep. Gaandeweg zijn allebei de 
groepen fietsers in ledenaantal gegroeid, waarna 
een samensmelting van de groepen is geweest. Uit 
deze samensmelting is de naam ‘de Oerse Bikers’ 
geboren. Door de jaren heen werd het ledenaantal 
verder aangevuld, tot het aantal van 24 dat het 
vandaag de dag is. 

De Oerse Bikers zijn geen officiële vereniging in de 
zin dat er een KvK-registratie of statuten zijn. De 
zaak wordt zo laagdrempelig mogelijk gehouden en 
kent al jaren dezelfde voorzitter en secretaris. De 
enige vaste regels, hoewel daarover soms discussie 
bestaat, zijn de vertrektijden op donderdagavond en 
zondagochtend. Om de neuzen toch dezelfde kant 
op te krijgen, wordt jaarlijks een Molen-conferentie 
georganiseerd, die zoals de naam het al zegt, in de 
Oerse Molen wordt gehouden. 

Er is geen streng selectiebeleid om lid te worden van 
de Oerse Bikers. In principe mag iedereen die zin 
heeft en graag op de fiets zit, lid worden. Met graag 
op de fiets zitten wordt bedoeld, dat het fijn is als 
iemand wel een beetje een getrainde fietser is. Door 
de jaren heen hebben verschillende personen een 
proeftocht meegedaan. Sommigen konden het 
tempo volgen en bleven erbij, maar voor anderen 
bleef het bij die ene keer. 

De belangrijkste clubkleuren van de Oerse Bikers 
zijn geel en blauw. Er zit wel degelijk een gedachte 
achter; ze zijn niet zomaar gekozen. De keuze voor 
deze primaire kleuren is terug te voeren op 
verschillende zaken: de clubkleuren van RKVVO zijn 
geel en blauw, de kleuren zitten in het 
gemeentewapen van Oerle verwerkt, maar geel en 
blauw zijn ook simpelweg de kleuren waar de twee 
verschillende groepen in gekleed waren, de ene 
groep was in het geel en de andere in het blauw. 

Een ander opvallend element van de kledij is een 
Bambi, het bekende hertje van de gelijknamige film. 
Een plaatje van dit dier is prominent op de kleding 
afgebeeld. Dit had er mee te maken, dat Jeroen 
Schats, een oud-lid, wel eens niet meeging. Als hij 
niet meeging, werden er meer hertjes gezien dan 
wanneer hij wel meeging. Het aantal geziene hertjes 
werd steeds groter als Jeroen niet meeging. Dit 
heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een plaatje van 
een hertje op de kleding verscheen. 

De Oerse Bikers voor de Oerse Molen. 
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Weer volledig mannenkoor 

Het Veldhovens Mannenkoor wordt 
weer een volledig mannenkoor 
 
Het Veldhovens Mannenkoor heeft een nieuwe 
dirigent. Rob Jacobs is uit een tiental kandidaten 
gekozen om het koor te gaan dirigeren. Na een 
periode van 14 jaar waarin het koor gedirigeerd 
werd door Nadia Loenders komt er nu weer een man 
voor het koor te staan. 
 
Rob Jacobs is 30 jaar oud en heeft op 13 juni zijn 
Master Koordirectie gehaald, met een 8.5, in het 
Conservatorium Maastricht. Daarnaast heeft hij nog 
diverse workshops dirigeren gevolgd. 
 
Begin juni heeft Rob al een repetitie gedirigeerd bij 
het Veldhovens Mannenkoor. Dit beviel zowel het 
koor als het bestuur erg goed. Rob heeft geduld met 
het koor en liet met zijn manier van repeteren en 
dirigeren in deze korte tijd het koor al een nieuw lied 
redelijk zingen. Vooral het voorzingen en corrigeren 
van de 4 stemgroepen (eerste en tweede tenoren, 
baritons en bassen) ging hem goed af. 
 
Naast enkele koren dirigeert hij ook enkele fanfares 
in Limburg. Op de dag van zijn afstuderen in 
Maastricht heeft het bestuur van het Veldhovens 
Mannenkoor direct contractueel vastgelegd dat Rob 
Jacobs hun dirigent wordt. 
 
Nadia Loenders heeft aangegeven tweede dirigent te 
willen zijn zodat zij kan invallen als Rob niet kan 
dirigeren of repeteren. Het koor vindt dat erg fijn 
want Nadia heeft veel voor het koor betekend.  

Rob Jacobs zet 
onder toeziend oog 
van voorzitter 
Huub Verhagen zijn 
handtekening 
onder het contract 
als dirigent van het 
Veldhovens 
Mannenkoor  

Naast fietskleding, is een ander belangrijk deel van 
de hobby, de fiets zelf. Voor het fietsmateriaal wordt 
veelal gebruikgemaakt van fietsen die gemaakt zijn 
door een eigen lid van de Bikers: Twan Das. Twan is 
begonnen met fietsen maken toen zijn eigen zonen 
Rick en Stefan wedstrijden fietsten op de racefiets. 
In de winkel werd vaak gemist dat verschillende 
combinaties, zoals een mountainbike met een 
‘wegverzet’, gecombineerd konden worden. Twan 
heeft toen besloten om maar zelf fietsen te gaan 
customizen, eerst voor zijn zonen maar later ook 
voor anderen. Inmiddels heeft hij 62 fietsen in 
elkaar gezet, voor ieder wat wils. 

Naast de reguliere tochten op donderdag en zondag, 
hebben de Oerse Bikers geregeld meerdaagse 
activiteiten. Zo hebben ze ongeveer 10 jaar Vielsalm 
in België bezocht. Het eerste jaar zaten ze nog in 
een bungalow, maar de jaren daarna werd er een 
villa gehuurd. Er werd dan een tweedaagse 
uitgezette tocht gereden, die ‘s-ochtends met een 
stevig ontbijt werd begonnen en ‘s-avonds na 
terugkomst nog even werd geëvalueerd bij het 
kampvuur. 

In het begin was het bezoek aan Vielsalm de enige 
meerdaagse activiteit, tegenwoordig zijn het er 
meer. Zo werden in 2018 onder meer de 
meerdaagse Ruhrcross gereden en werd een 
driedaags bezoek aan Winterberg gebracht. Ook 
wordt om de twee jaar de Transalp gereden. Zoals 
de naam het al zegt, worden bij deze tocht de Alpen 
doorkruist. Er is sprake van een ‘normale’ en een 
meer extreme versie. Bij de normale rijdt er een 
auto met de spullen van de deelnemers van hotel 
naar hotel en bij de meer extreme versie, nemen de 
fietsers alles mee in de rugzak. Op sommige dagen 
worden meer dan 3000 hoogtemeters overbrugd: 
dat is ongeveer 3 beklimmingen van de Alpe d’Huez. 

Volgens de Bikers staat bij alles gezelligheid en 
eensgezindheid voorop. Iedereen wordt in zijn 
waarde gelaten en er is onderling nooit gezeur. Een 
goede sfeer is immers heel belangrijk. De komende 
jaren gaan de Oerse Bikers op deze weg door. Te 
beginnen met het 20-jarig jubileum. Dit wordt in de 
week van 2-5 september door middel van 
verschillende activiteiten gevierd. Gezelligheid, 
gecombineerd met de tochten op de fiets, zullen ook 
de komende jaren nog voorop staan bij de Oerse 
Bikers. 
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Heeft u politieke vragen? 
 

www.CDA-Veldhoven.nl 
 

040-2548079    fractie@cda-veldhoven.nl 

Herdenkingsbijeenkomst 

Werkgroep Herdenkingen Veldhoven  
4 mei en 17 september nodigt u uit op 

17 september voor 75 jaar Herdenking 
bombardement Cobbeek.  

De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en  
17 september is in het leven geroepen om in 
Veldhoven de herdenkingen te organiseren van alle 
burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door 
oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Op 
17 september 1944, dit jaar 75 jaar geleden 
kwamen in Zeelst (gemeente Veldhoven) 19 burgers 
om bij het geallieerde bombardement op de 1e dag 
van Operation Market Garden bij de bevrijding van 
Zuid-Nederland. Op het Meiveld, centraal gelegen in 
Veldhoven, vindt de herdenking plaats van het 
bombardement. Een eenheid van het Regiment 
Stoottroepen Prins Bernhard opgericht op  
22 september 1944 door Jan Borghouts, schuilnaam 
Peter Zuid, naamgever van het Borghoutspark en de 
Peter Zuidlaan in Veldhoven, zal hierbij aanwezig 
zijn.  

Dit jaar zal in verband met de 75-jarige 
herdenking van het bombardement om 15.00 
uur bij het borstbeeld van J.J.F. Borghouts een 
plaquette worden onthuld. Samenkomst vanaf 
14.45 uur.  
Op het Borghoutspark staat het borstbeeld van J.J.F. 
(Jan) Borghouts, schuilnaam Peter Zuid. Borghouts 
was tijdens de oorlog onder andere leider van de 
Knokploegen in Noord-Brabant en Limburg en lid 
van de Delta Bevelvoering te Eindhoven. Na de 
bevrijding van Veldhoven en Eindhoven werd hij 
Commandant der Stoottroepen-Zuid. Hij maakte 

deel uit van de staf van Prins Bernhard. Vanuit die 
positie was Jan Borghouts betrokken bij de 
capitulatieonderhandelingen.  

Herdenkingsbijeenkomst om 18.15uur bij 
herdenkingsmonument op Meiveld. 
Samenkomst vanaf 18.00 uur. 
Aan de Herdenkingsbijeenkomst bij het monument 
“donderslag bij heldere hemel” op het Meiveld wordt 
medewerking verleend door de Gemeente 
Veldhoven, het Regiment Stoottroepen Prins 
Bernhard, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven  
4 mei en 17 september, de werkgroep 17 september 
van de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, 
nabestaanden, het Onze Lieve Vrouwengilde, 
Harmonie l’Union Fraternelle, Scouting St. Aloysius, 
Amnesty International, Ambassade van Vrede 
Veldhoven en leerlingen van de basisscholen en het 
Sondervick College.  

Stille tocht naar het parochiële kerkhof te 
Zeelst om 19.05uur 
Na afsluiting van de herdenking bij het monument 
op het Meiveld, volgt een stille tocht naar het 
parochiële kerkhof te Zeelst. De stille tocht zal 
worden voorgegaan door het Onze Lieve 
Vrouwegilde.  

Kranslegging grafmonument kerkhof  
St. Willibrorduskerk om 19.15 uur  
Korte herdenkingsbijeenkomst bij het grafmonument 
waar o.a. een bloemstuk zal worden gelegd door 
nabestaanden van de slachtoffers van het 
bombardement. Verdere medewerking door het 
Selster Dameskoor, scouting St. Aloysius en het 
Onze Lieve Vrouwegilde  

Rond 19.30 uur zal de herdenking ten einde zijn. Na 
afloop wordt in 't Patronaat aan de Blaarthemseweg 
koffie en thee geschonken.  

Tot ziens op dinsdag 17 september 2019.  
Komt u ook?  

U bent van harte welkom!  
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Met oog voor Oers! 

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen! 

 
Politieke vragen?  

Neem contact met onze raadsfractie op! 
 

Meer weten?  

Kijk op www.gbveldhoven.nl 
 

Of bel:  06 – 587 551 43 

Klapstoelconcert 

Op 25 juni hebben we in de avond ons eerste 
klapstoelconcert gehouden in Oerle. Deze 
eerste keer wilden we ons graag muzikaal 
voorstellen in onze nieuwe wijk Oerle-Zuid.  

 
En hoewel de temperaturen ver boven gemiddeld 
waren, was er ruime belangstelling. Al onze orkesten 
hebben hun visitekaartje af kunnen geven wat veel 
applaus opleverde. We mochten veel nieuwe 
gezichten begroeten, en hier en daar ontdekten we 
oude, muzikale bekenden in het publiek. Een mooie, 
ongedwongen en plezierige start van een jaarlijks 
terugkomend evenement. 
 
Dank aan allen die hieraan hebben meegeholpen, en 
natuurlijk dank aan ons publiek.  
 
Wij wensen u allen een fijne vakantie toe! 
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Schoolnieuws 

Overlast  
Vorige week hebben wij melding gedaan dat er 
regelmatig overlast is bij de buren en op en rondom 
de school.  
Helaas heeft zich ergens in het afgelopen weekend 
het volgende plaatsgevonden:  
- De beide hekken zijn opengeduwd.  
- De schuur met de kleutermaterialen is 
opengebroken.  
 
De politie is van deze vernielingen op de hoogte 
gebracht en mocht er iets voorvallen in de 
avonduren en in het weekend dan verzoeken wij u 
om direct melding te doen bij de politie.  

 

Mozaïekproject identiteit  
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het 
maken van een eigen stoeptegel door  
groep 5-6-7-8. Vanuit het project ''iedereen hoort 
erbij'' heeft ieder kind een logo ontworpen rondom 
''hoe willen we zijn?'' of ''wat wens je een ander''. 
De stoeptegels zijn prachtig geworden en willen we 
dan ook graag tentoonstellen. 
 
Begin volgend schooljaar worden de stoeptegels 
voor het huis van het eigen kind gelegd en is er nog 
een officiële opening door de wethouder. 
 
Hartelijk dank voor de enthousiaste hulp die we 
hebben gekregen van de ouders, vrijwilligers van de 
Brede School in samenwerking met de Rabobank en 
de medewerkers van d'Ouw School. Zonder jullie 
hulp was dit niet mogelijk.  
Bedankt! 

Eindmusical groep 8 
 
De eindmusical van groep 8:  

Bende op de camping!  

Ik had het geluk deze leuke, humoristische musical 
te mogen regisseren samen met een hele gezellige 
groep. Rondom maart mocht de klas zelf een 
musical uitkiezen. Nadat er verschillende audities 
zijn gehouden en de rollen waren verdeeld, werd het 
tijd voor het grote werk. Vele teksten leren, van 
zowel je personage als die van de liedjes, 
danspasjes aanleren, onthouden waar je in welke 
scène staat, hoe je op het podium moet staan en 
waar je allemaal nog meer rekening mee moet 
houden met toneel spelen. 
 
En hoe dichterbij de datum van de uitvoering kwam, 
hoe spannender het werd. Er werden steeds meer 
spulletjes gebruikt die nodig waren in de scènes, 
teksten moest je nu echt kennen, er werden kleren 
gepast voor de rollen en het decor werd geschilderd. 
Maar wat was het leuk. Na elke repetitie zag je dat 
er steeds meer echt een verhaal kwam te staan.  
 
En dan is de dag daar, de dag van de eindmusical. 
De dag waarop je als groep gaat laten zien aan je 
ouders, familieleden, kennissen, vrienden en 
vriendinnen waar je de afgelopen maanden aan hebt 
gewerkt. En hoe meer de tijd nadert voor het grote 
moment, hoe hoger de spanning stijgt. 
 
Het was soms hard werken, maar wat hebben ze het 
allemaal fantastisch gedaan. Ik ben een trotse juf 
die meerdere malen van deze groep heeft genoten. 
Jullie deden het GE-WEL-DIG! En als ik aan deze tijd 
terug denk, komt er vanzelf een glimlach op mijn 
gezicht te staan. Dank je wel dat ik hier onderdeel 
van mocht zijn. 
 
Natasja Berkhout. 
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Dorus Seuntiens 
 
Oerle 
 
Gsm: 06-22967774 
 
Tel: 040-2052097 

Nieuwe locatie voor groep 7 en 8  
Na de zomer gaan de groepen 7 en 8 naar de 
dependance op de Berckacker. Een klein deel van 
deze leerlingen maakt gebruik van onze bso in 
Oerle. Natuurlijk kunnen zij ook in het nieuwe 
schooljaar gewoon op hun vertrouwde Clup blijven. 
Dat betekent in dit geval dat de kinderen een eindje 
moeten fietsen. Onze pedagogisch medewerkers 
halen de kinderen met de fiets van school en fietsen 
samen met hen naar de Clup in Oerle. Daarmee 
zorgen we ervoor dat de kinderen veilig kunnen 
fietsen en bovendien is zo’n fietstochtje vaak erg 
gezellig, is onze ervaring!  

 

Ruimtegebrek  
Zoals je misschien weet groeit onze bso in Oerle nog 
steeds. We merken dat ruimtes vol beginnen te 
raken en zijn dan ook dringend op zoek naar een 
goede oplossing. Een oplossing die voor zowel de 
korte als lange termijn goed is. We willen natuurlijk 
dat álle kinderen na school een plekje kunnen 
hebben op de Clup. Daarom zijn we in overleg met 
school, Gemeente Veldhoven en de oudercommissie 
om mogelijke oplossingen voor het ruimtegebrek te 
verkennen. Helaas kost het tijd om dit vorm te 
geven en op dit moment is het nog niet mogelijk om 
daar een concrete tijdsplanning aan te hangen. Maar 
het heeft onze hoogste aandacht!  

 

Honden  
Wij willen u er op wijzen dat er géén honden op het 
speelplein of in het schoolgebouw mogen komen. Er 
zijn namelijk kinderen die bang zijn van honden. 
Gelieve hier rekening mee te houden.  

 

Schoolreis  
Op donderdag 19 september 2019 gaan we met de 
groepen 1 t/m 8 op schoolreis. De bestemming blijft 
nog even een verrassing.  
Uiteraard kunnen we deze dag niet zonder 
hulpouders! In de eerste week na de zomervakantie 
ontvangt u een bericht via de nieuwsbrief waarin u 
kunt lezen hoe en bij wie u zich kunt aanmelden als 
begeleider op deze dag. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda!  
De schoolreiscommissie.  

 
Namens het hele team wensen wij u een fijne, 
zonnige vakantie en zien we de kinderen weer 
op maandag 19 augustus 2019. 
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Hugo Borst opent onder een stralende 
zon bij de Bijenberkt de Belevingstuin 

voor dementerenden. 
 
Bijenhoudersvereniging  
St. Ambrosius Veldhoven kreeg 
van de gemeente een terrein aan 
de Berkt 37 in Oerle. Zij wilden 
van meet af aan ook iets 
terugdoen voor de gemeenschap. 
Samen met de Stichting Welzijn 
Ouderen Veldhoven ontstond het 
initiatief om samen twee 
projecten uit te voeren: Bij-een in 
het groen; dagbesteding voor 
mensen met een lichte vorm van 
dementie en eenzame ouderen en 
de Belevingstuin. 
 
In zijn welkomstwoord bedankt Leo Hendriks 

(voorzitter) de gemeente, de 
Rotary Eindhoven/Veldhoven voor 
hun sponsor actie met een 
benefietconcert van het orkest van 
de Koninklijke Luchtmacht, 
Oogenlust voor het ontwerp en BTL 
en Smits voor de uitvoering van 
het ontwerp. Ook zette hij veel 
vrijwilligers in het zonnetje. 
 
Wethouder Mariënne van de 
Dongen is blij met de opzet en 

ontwikkelingen tot dusver en is als bestuurder trots 
op wat werd bewerkstelligd door St. Ambrosius en 
de vele mensen die hun bijdragen leverden. 
 
Hugo Borst (columnist en schrijver van “Manifest 
voor Dementie”) stelt confronterend de volgende 
vraag: “Valt er hier nog iets te neuken?” en verhaalt 
vervolgens over de noodzaak van lichamelijk contact 
door en met dementerenden.  

Opening Belevingstuin 

Borst: “Soms heeft er iemand seksuele behoeftes 
naar andere bewoners. We konden, tegen het advies 
van de verpleeghuisarts in, organiseren dat er voor 
een bewoner een sekswerker werd ingehuurd 
waardoor betreffende bewoner weer een paar weken 
rustig bleef. Helaas is de man na 3 sessies 
overleden.” Gelach alom. 
 
Borst benadrukt het belang om liefdevol met 
dementerenden om te gaan en daarbij lichamelijk 
contact niet te schuwen. Een arm om een schouder 

heen is 
belangrijk. Als 
mens voel je wel 
wat er nodig is en 
dat is niet altijd 
wat zorgcentra 
kunnen bieden. 
Gelukkig ervaart 
hij een aantal 
verbeteringen op 
dat gebied. 

Borst: “Ik vind het fantastisch dat hier in Veldhoven 
de Belevingstuin is gerealiseerd. Er moeten meer 
activiteiten voor dementerenden komen in plaats 
van ze te laten vereenzamen.” 
 
Vervolgens opent 
Hugo Borst met een 
aantal ouderen de 
Belevingstuin door 
met hen de poort te 
openen en leidt hen 
door de 
Belevingstuin. 
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Nieuwe Kerkstraat 5a 
5507 LP Oerle Veldhoven 

Bezoekadres: Zandven 12 
5508 RN Veldhoven 

www.schildersbedrijfrobertsegers.nl  
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl 

ROBERT SEGERS

SCHILDERSBEDRIJF B.V.

VELDHOVEN

 Tel.: 040 - 205 27 98 

 Fax: 040 - 205 27 20 

Mob: 06 - 53647982 

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

Na de opening volgt een druk bezochte receptie en 
signeert Borst voor geïnteresseerden zijn boek 
“Manifest voor dementie”. 
 
De belevingstuin kan 
dementerenden en 
bijvoorbeeld ook de 
bewoners van 
Severinus motiveren 
om op een fijne en 
gezonde manier te 
bewegen. Je wandelt 
door een veilige, mooie tuin vol met herinneringen. 
Een tuin die staat voor prikkelingen: bewegen, 
horen, luisteren, zien, proeven en voelen, rust en 
genieten, sociaal contact met alle andere bezoekers 
etc. en maakt het mogelijk een moment van 
ontspanning te ervaren. 
  
Nadere informatie: www.belevingstuin-veldhoven.nl  

Dank 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 267 personen die ons op deze manier 
steunen, waarvoor onze hartelijke dank. In totaal 
hebben wij bij deze incasso ca. 3.130 euro 
ontvangen, wat neerkomt op bijna 12 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 zo’n 100 
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 18 
jaar, fantastisch !!! 
 
Naast deze automatische incasso zijn er ook 23 
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 330 
huishoudens in Oers, die ons blad financieel mede 
mogelijk maken. Op een totaal van ruim 1300 
huishoudens is dat slechts 25%.  
 
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 de machtiging op onze website 
www.koersvanoers.nl invullen. U onderschrijft 
daarmee het belang van een goed communicatie-
blad in Oers, en helpt ons het blad op een kwalitatief 
hoog niveau te houden. 
 
De redactie 
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Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan 
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van 
Oers. De kinderredactie bestaat uit:  
Benthe van Diessen, Mats de Graaf, Saar Kater,  
Kyan van Loon, Amarins Nijlunsing en  
Anouk Spitters. 

BIO 70 jaar & Montmartre 

Hallo allemaal  
Ik ga mijn stukje schijven 
over BIO 70 jaar en 
Montmartre. 
 
Op zaterdag 22 juni was er 
een groot feest bij BIO, want 
BIO bestond 70 jaar. De 
zeskamp die er was, was 
eigenlijk een zevenkamp want 
er waren zeven spellen. Ik zal ze even opnoemen, 
de Stormbaan, Sponzen overgooien, Jenga, Gek op 
de foto (onze foto hieronder), Korf schieten,  

Letterspel en estafette. 
Wij deden mee en 
heetten de Oerse Hoop, 
er waren veel groepjes 
die mee deden. Het was 
een hele gezellige en 
warme middag. 

Bij de stormbaan moest je wedstrijden en wij 
hadden gewonnen. Bij het spelletje Jenga hadden 
wij de hoogste score, 28 lagen. En daarna was er 
nog een barbecue en daarna was er nog een 
kinderdisco. Dit was mijn stukje over BIO 70 jaar 
bestaan. Het was een hele leuke dag en zeker 
omdat wij de 2e plaats hadden!! 
Maar er komt nog een stukje en dat is over 
Montmartre en dat begint nu... 
 
 
Op zondag 23 juni was er op Zandoers Montmartre, 
ik dacht eerst wat zou dit zijn. Toen vroeg ik het aan 
mama en die vertelde dat er allemaal schilderijen 
stonden en Miranda stond er ook. En die had 
Kunstuitleen dus 
daar kon je je 
inschrijven voor 
kunst te lenen. En 
ik ging verder 
kijken met mama 
en toen zagen we 
dat je ergens zelf 
een vis kon 
maken, maar dat 
was geen echte 
vis. Je moest hem 
eerst overtrekken 
en daarna kon je 
hem beschilderen. 
Zie de foto. Ik had 
allemaal kaartjes 
van alle mensen 
gespaard. Die zie 
je hier ook op de 
foto. Er waren 
hele mooie 
dingen, niet alleen 
schilderijen maar 
ook beelden, 
tekeningen, 
sieraden, glaswerk en kleiwerken. Ik vond het heel 
leuk om er eens te zijn en toen gingen we weer naar 
huis.  
 
En dit was mijn laatste stukje in de Koers, tot ziens 
allemaal.  
 
Groetjes Benthe van Diessen 
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Op bezoek bij Reprof 

Hallo allemaal. 
Deze keer wil ik jullie iets 
vertellen van de excursie 
met de Koers voor Kids 
naar de drukkerij.  
 
De drukkerij waar we naar 
toe gingen heet Reprof. In 
deze drukkerij wordt de 
Koers van Oers gedrukt. Toen we daar kwamen 
kregen we wat drinken en een lekker koekje en 
kregen we uitleg hoe een drukkerij werkt.  

Daarna zijn we in 
twee groepen 
verdeeld. De eerste 
groep ging naar de 
machines kijken en 
de tweede groep 
mocht een poster 
en een deurhanger 
ontwerpen en 
maken.  
Ik zat in de tweede 
groep en mocht 
dus eerst een 
poster en 
deurhanger gaan 
ontwerpen. Ik 
mocht op internet 
een foto uitkiezen. 
Ik heb gekozen 
voor een paardenfoto omdat ik dol ben op alles wat 
met paarden te maken heeft.  
 
De meneer van de drukkerij had een programma 
waarmee hij de foto kon bewerken. Hij maakte van 
deze foto een mooie poster met mijn naam erop en 
een deurhanger.  Ik ben er erg blij mee en tevreden 
over het resultaat.  
 

Daarna gingen wij in de drukkerij kijken. Er stonden 
veel machines. De meneer van de drukkerij legde uit 
hoe ze de Koers van Oers drukken. Ze maken het 
eerst in zwart wit en dan doen ze het in de machine 
die ervoor zorgt dat het in kleur komt en daarna 
doen ze met de hand de kaft er omheen en dan 
maakt de machine er een compleet pakketje van. 
 
We mochten zelf een Koers van Oers maken en deze 
mee naar huis nemen. Als afsluiter kregen we nog 
een rondleiding door de drukkerij en uitleg over alle 
machines en hoeveel ze kosten. De goedkoopste 
machine was zo duur als een auto, de duurste is net 
zo duur als een nieuw huis.  
 
Daarna kregen we nog een leuke goodiebag met 
pennen, een kladblok en chips. Het was een hele 
leuke en leerzame middag. Bedankt Reprof voor de 
leuke middag!  
 
Groetjes van Anouk. 
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St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757 

• Onderhoud 

• APK 

• Diagnose 

• Airco-onderhoud 

• Camperonderhoud 

• Schadeherstel 

• Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s 

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN 
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Ook dealer van: 

Brommobielen 

Deskundigheid 
  Servicegerichtheid 

    Kwaliteitsonderdelen Kievit 37 

5508 KZ Veldhoven 

T: 06-24655102  

E: info@dietistevivian.nl 

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen 

* Overgewicht / Ondergewicht 

* Diabetes 

* Verhoogd cholesterol 

* Hoge bloeddruk 

* Gezonde voeding 

www.dietist-veldhoven.nl  

Blotevoetenpad 

Hallo allemaal. 
Ik ga mijn stukje schrijven 
over het blotevoetenpad. 
We zijn naar het 
blotevoetenpad in Heeswijk-
Dinther geweest, Stichting 
Dier en Tuin Weide. 

Ik ben er met Stan, papa en mama naar toe gegaan. 
Er waren heel veel hindernissen. 
We moesten zelfs over 
stenen lopen , deze 
waren heel scherp. 
Ook moesten we door 
modder waar kikkers in 
zaten en ik stapte ook 
op een kikker. 
En dat was niet fijn. 
Toen we weer thuis waren deden mijn voeten heel 
veel pijn en ze kriebelden ook heel erg. 
Dat was mijn stukje.  
Doei! 
 
Saar. 

Boksen bij IMOVE 

Hoi ik ben Amarins. En ik 
doe mij stukje over boksen 
bij IMOVE. 

Elke vrijdagmiddag boks ik bij IMOVE dat is een 
boksvereniging. Ik vind dat erg leuk. Het leukste 
onderdeel vind ik tegen de boksbal boksen. Het is 
alleen jammer dat ik de meeste vrijdagen niet kan. 
Dat komt omdat ik dan vaak feestjes heb. Alleen nu 
kan ik steeds vaker boksen, dat komt omdat ik nu 
minder feestjes heb.  
 
Nu ben ik aan het sparen voor een boksbal. Ik vind 
de sport geweldig omdat je er lekker los in kunt 
gaan. Je kunt je uitleven op de momenten dat je je 
stom voelt. Boksen is een vechtsport.  
 
Ik ben op het idee gekomen om op boksen te gaan 
door mijn nichtje Eva. Zij zat toen op boksen. Ooit 
ging ik bij haar logeren. En precies op die dag moest 
zij naar boksen. Het leek haar leuk dat Elke en ik 
ook mee mochten. Dus gingen we mee. Ik vond het 
daar heel leuk. Dus ging ik bij Sjors Sportief ook 
boksen. Toen ben ik uiteindelijk op die sport gegaan. 
Nog bedankt nichtje Eva.  
 
Dit was mijn laatste stukje jammer genoeg.  
Ik denk dat ik volgen jaar niet meer mee doe met 
stukjes schijven.  
 
Veel plezier verder en tot ziens. 
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GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN? 
Blijf er niet langer mee lopen! 

U kunt bij mij terecht voor: 
- Reflexzone behandelingen (ook preventief) 
- Massages 
- Coaching 
- Voedingsadvies 
- Ademhalingstherapie 

(Veelal vergoed door zorgverzekeraars) 

 
Karin Wijnhoven - W-cair2 
Natuurgeneeskundig Therapeut 
Mobiel: 06-22 80 31 90 

E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl 

Alpaca’s 

Hallo allemaal. 
Mijn laatste keer ga ik het 
hebben over onze alpaca’s. 
Wij hebben vier alpaca’s de 
oudste is tien jaar + twee 
baby’s, dus eigenlijk zes. 
De eerste baby alpaca is 
geboren op Vaderdag deze 
heet Lollie en de mama heet 
Wollie. 

De tweede baby is geboren op 29 juni 2019 deze 
heet Pollie en deze mama heet Mollie. 

Nu moet er nog een gaan bevallen. 
Als ze zo klein zijn, zijn ze zó schattig. 
Ze moeten ook ieder jaar geschoren worden. Zo 
houden ze een mooie schone vacht en is het wat 
koeler voor ze. 
Dan hebben we er in het totaal zeven. 
Dit was mijn stukje over onze alpaca’s . 
 
Groetjes Kyan van Loon  
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Aanmeldingen voor het 

Publicatiebord 

 
Voor aanmelding van items voor op het 
publicatiebord kunt u terecht bij: 
 
 Ine Loijen - van Boekel 
 J. Hagelaarsstraat 13 
 5507 LW  Veldhoven 
 Tel: 040 - 205 10 28 
 e-mail: 

publicatiebord@koersvanoers.nl 

Koffie drinken met de Wijkzuster 
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur  

in Dorpscentrum d’Ouw School. 

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

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

ophaaldagen ontstaan. 

2019 

De volgende kopijdatum is 

30 augustus 2019 

November 

1 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

4 Jaarvergadering Verenigingen DVO 

5 SWOVE: DementieCafé in restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u 

8 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

9 + 10 Koers van Oers: Boekenmarkt in d’Ouw 
School 

13 VKS: kaarten en triominos 

15 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

17 Sinterklaasmiddag in Oerle 

22 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

23 Ophalen oud papier 

24 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

25 Openbare vergadering DorpsVereniging 
Oerle 20.30u in d’Ouw School 

27 VKS: sinterklaasavond 

29 Ophalen groene kliko + PMD-zak 
  

December  

6 Ophalen PMD-zak 

11 VKS: kerststukjes maken 

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

18 VKS: kerstviering 

20 Ophalen grijze kliko + PMD-zak 

27 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 

Juli  

8 t/m  
16 aug. 

St Jan Baptistschool: Zomervakantie 

19 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

26 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

27 Ophalen oud papier 
  

Augustus  

2 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

9 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

9, 10+11 TCO: Bivak 

11 t/m 16 Vakantieprogramma Oerle 

16 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

23 t/m 25 Tuinexpositie:  
cursisten Hanneke vd Zanden 

23 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

24 TCO: Afsluiting 

24 Ophalen oud papier 

30 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

31 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 

  

September  

1 Groen en Keurig: Dahliatentoonstelling 

2 VKS: volksdansen 

3 SWOVE: DementieCafé in restaurant de 
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u 

4 VKS: openingsavond 

6 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

7 Chemokar Kerkplein Oerle (08:45u-
09:45u) 

13 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

13 t/m 17 Oers Kermis 

20 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

22 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 

25 VKS: kienen 

27 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

28 Ophalen oud papier 
  

Oktober  

4 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

9 VKS: moederdagviering 

11 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

11  

18 Ophalen groene kliko + PMD-zak 

23 VKS: bowlen 

25 Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak 

26 Ophalen oud papier 

27 Postzegel en muntenbeurs in 
d'Ouw School 9.00u - 12.30u 



Foto impressie TCO Tieners-4-Tieners weekend 




