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

Gemeentelijke werkgroep
Herdenkingen Veldhoven nodigt u uit
op zaterdag 4 mei 2019
De gemeentelijke Werkgroep Herdenkingen
Veldhoven organiseert elk jaar de herdenking van
alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld,
door oorlogshandelingen en terreur zijn
omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de
Veldhovense burgers en militairen die in het belang
van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn
gevallen en naar de slachtoffers van het
bombardement in Zeelst op 17 september 1944.
Ook dit jaar zal de herdenking plaatsvinden bij het
Klokmonument aan de Kleine Dreef op 4 mei en de
herdenking bij het monument "Donderslag bij
heldere hemel" aan het Meiveld op 17 september.

4 mei-herdenking 2019
Gezamenlijke STILLE TOCHT naar het
Klokmonument om 19.40 uur
Vanaf de kiosk aan de Plaatse, tegenover de
H. Caeciliakerk, verzamelen de leden van het
College van burgemeester en wethouders, de
werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van het
Gilde H. Caecilia, leden van het Veldhovens
Muziekkorps en leden van de Scouting St. Stanislaus
Kostka zich om tezamen met andere
belangstellenden te voet te gaan naar het
Klokmonument aan de Kleine Dreef.
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Herdenking en kranslegging bij het
Klokmonument om 19.50 uur
Na een woord van welkom, het “Taptoe-Signaal” en
het luiden van de klok worden twee minuten stilte in
acht genomen.
Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het
Wilhelmus en houdt de burgemeester een toespraak.
Hierna volgt een voordracht door kinderen van
Veldhovense basisscholen en wordt de World Peace
of Flame aangeleverd voor het ontsteken van de
fakkel. Een leerling van het Sondervick College zal
een gedicht ten gehore brengen en er klinkt
koraalmuziek. Het gilde neigt onder tromgeroffel de
gildevlag.

Komt u ook?
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd
graag op zaterdag 4 mei 2019 om
19.40 uur bij de kiosk aan De Plaatse
voor de gezamenlijke stille tocht naar
het Klokmonument.
De herdenking bij het Klokmonument
aan de Kleine Dreef start om 19.50 uur.
U bent van harte welkom!
Door verschillende organisaties zal tenslotte een
krans of bloemstuk worden gelegd, bijgestaan door
leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka.
Voor relevante informatie over de Dodenherdenking
in Veldhoven, zie: https://www.veldhoven.nl/overveldhoven/dodenherdenking

Burgemeester in Oerle
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774

Donderdagmiddag 7 maart heeft
burgemeester Delhez een informeel
bezoek gebracht aan Oerle

Tel: 040-2052097

Op uitnodiging van het bestuur van DorpsVereniging
Oerle kwam hij gezellig een broodje eten om
zodoende te kunnen 'proeven' van wat er 'leeft' in
Oers.

Na een korte wandeling had onze burgemeester een
goede indruk van ons mooie dorp en hij was heel
positief over de werkzaamheden van
DorpsVereniging Oerle.

Geert van Loon zorgde voor de broodjes, de
basisschool zorgde voor de thee en koffie.

CITY PASSAGE
VELDHOVEN
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De parochie

Zondag 5 mei:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 11 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
GOEDE WEEK
Donderdag 18 april: Witte Donderdag
19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering
(Broekwegkoor)
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg (CK-dameskoor)
15.00 uur: Kinderkruisweg in H. Caeciliakerk!
19.00 uur: Lijdensherdenking (Con Brio)
Zaterdag 20 april Paaswake
21.00 uur: wijding doopwater en Paaskaars
(CK-Dameskoor)

Zondag 21 april: Pasen
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Maandag 22 april: 2e Paasdag
10.00 uur: Eucharistieviering met Gregoriaanse zang
(Herenkoor)

Zaterdag 27 april:
19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 28 april:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) viering met
a.s. communicanten
Woensdag 1 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering i.v.m. Opening
Meimaand (CK-Dameskoor)
Zaterdag 4 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 12 mei:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Con Brio) viering met
a.s. communicanten
Donderdag 16 mei:
Bedevaart zieken van Veldhoven en
SNL Oerle
14.00 uur: Eucharistieviering (Convocamus)
Zaterdag 18 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering (Broekwegkoor)

Zondag 19 mei:
8.30 uur: Eucharistieviering
10.00 uur: Eucharistieviering (Upside Down) Eerste
Communieviering!
Pater Jozef
Van 29 april t/m 10 juni is Pater Jozef weer op
familie en congregatiebezoek in Chennai in India.
Bedevaart Scherpenheuvel
Op zaterdag 15 juni is weer de jaarlijkse bedevaart
naar Scherpenheuvel, die wordt georganiseerd door
de Broederschap van de Beerse processie. Opgeven
kan tot 15 mei bij Petra de Lepper  253 33 13.

Vieringen in de kerken:
St. Jan de Doperkerk:
1e dinsdag van de maand: om 9.30 uur met
koffiedrinken na afloop, dus komende 7 mei en dan
4 juni.
H. Caeciliakerk:
2e dinsdag van de maand om 9.30 uur, dus
komende 14 mei en dan 11 juni.
H. Willibrorduskerk:
3e dinsdag van de maand om 9.30 uur, dus
komende 21 mei en dan 18 juni.
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
het koffiedrinken in de pastorie.
—————————-

Iedere vrijdag Kruisweg
In de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op
Pasen, is er in de Christus Koningkerk aan de
Kapelstraat-Zuid iedere vrijdagmiddag om 15 uur
een gebeden kruisweg; dat is op de dag en de tijd
dat Jezus stierf aan het kruis. Aan de hand van
14 ´staties´ volgen we Jezus vanaf de veroordeling
door Pontius Pilatus tot aan het leggen van zijn dode
lichaam in het graf. Iedereen is welkom deze
kruisweg mee te maken, waarvan de laatste
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plaatsvindt op Goede Vrijdag 19 april.
Heel bijzonder is dat in dezelfde periode iedere
vrijdagavond om 19.00 uur in dezelfde kerk de
kruisweg zingend wordt gebeden in het Aramees.
Dat is de taal die Jezus sprak en die in sommige
delen van het Midden-Oosten nog steeds wordt
gebruikt. Velen die hieraan deelnemen hebben een
eigen kruisweg achter de rug, omdat zij wegens
oorlog of vervolging hun land moesten ontvluchten.
Wie wil kan zich bij hen aansluiten.
Voor meer informatie zie www.christuskoning.nl of
bel (040) 253 22 31.

Lezing over Onze Lieve Vrouw ter Eik
Op vrijdag 17 mei verzorgt Jac Bijnen van stichting
historisch erfgoed Veldhoven i.s.m. de werkgroep
Meimaand een avond over 755 jaar Maria ter Eik.
Aanvang: 19.00 uur. Locatie: parochiecentrum
Kapelstraat-Zuid 18, Veldhoven.
Zie ook www.christuskoning.nl

Bedankje TCO
Stichting

Beste vrijwilliger en alle inwoners van Oerle

We blikken terug op de Oerse Braderie
van zondag 7 april!
De weergoden waren ons weer goedgezind en we
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Dit
was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder alle
vrijwilligers die ons geholpen hebben.
Wij willen jullie allemaal hartstikke bedanken:
De Braderie werkgroep, de tieners, ouders van
tieners, sponsors, en laten we vooral diegene die
geen tieners meer bij het Tiener Comité hebben en
toch graag willen komen helpen niet vergeten.
Jullie zijn voor ons van onschatbare waarde!

Overleden:
† Trees Bucx – Turlings, 96 jr.
† Jeannette van der Pas – van Loenhout, 91 jr.
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

Hierdoor zijn wij in staat om ieder jaar weer een
leuke braderie neer te zetten.
Namens de Braderie werkgroep en het bestuur van
Tienercomité Oerle:

Bedankt !

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN
•
•
•
•
•
•
•
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud

Camperonderhoud
Schadeherstel
Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

Parochieberichten:

Verder zijn we ons ervan bewust dat we de inwoners
van Oerle wel wat last hebben bezorgd. Een groot
deel van het dorp was afgesloten en natuurlijk
ondervonden een heel aantal mensen last van de
drukte en het geluid. We willen iedereen langs deze
weg bedanken voor hun medewerking, hun
verdraagzaamheid en begrip.

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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Donatie Vekemans Fonds

In februari ontvingen we een
geweldige donatie van 2100 Euro van
Optiek Verhoeven
Een prachtige bijdrage voor onze projecten in India.
De actie was dus een groot succes. Wat mooi om te
zien dat dit soort initiatieven bedacht en
ondernomen worden!

Rabobank Clubkas verhuist

Rabobank Clubkas Campagne
verhuist naar het najaar

De afgelopen jaren organiseerde Rabobank
Dommelstreek de Rabobank Clubkas
Campagne in het voorjaar. Dit gaat
veranderen: de campagne blijft, maar verhuist
in 2019 naar het najaar! In dit bericht leggen
we jullie graag uit waarom.
Samen naar het najaar
De Rabobanken in Nederland gaan hun krachten
rondom de Clubkas Campagne bundelen. Een eerste
stap is dat we de actie in zoveel mogelijk gebieden
in dezelfde periode organiseren. Vanuit de nieuwe
bank Rabobank Regio Eindhoven die per 1 juni
ontstaat uit een samenvoeging van Rabobank
Dommelstreek, Eindhoven-Veldhoven en Het Groene
Woud Zuid, sluiten we daarbij aan en organiseren
we in het najaar onze 'clubkas campagne' voor
verenigingen en stichtingen. Er gaat meer
veranderen. De Rabobank Clubkas Campagne krijgt
ook een nieuwe naam. We houden jullie daarvan
natuurlijk op de hoogte.
Welke periode?
In grote lijnen is het zo dat onze leden in september
kunnen stemmen en dat in oktober de
stemresultaten bekend worden gemaakt. Voor veel
clubs sluit dit mooi aan op het begin van een nieuw
seizoen. Wij verwachten in juni meer informatie te
kunnen geven over de nieuwe naam en wanneer de
clubs kunnen inschrijven. Toch nog een vraag?
Stuur dan een mail naar
communicatie.dommelstreek@rabobank.nl.

Wij kijken nu al uit naar een levendig najaar!
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Paardenverzekering stopt
Onderlinge Paardenverzekering
Veldhoven en omgeving B.A.
De Onderlinge Paardenverzekering Veldhoven
en omgeving B.A. is in liquidatie ontbonden.
Niet ingehaald door de tijd, maar Europese
regelgeving noodzaakt het gros van de ruim
honderd Onderlinge Paardenverzekeringen in
Nederland tot stoppen. Ruim een eeuw geleden
werd de Onderlinge in Oerle opgericht.
In 2017 vierde Toon ten Have met alle andere leden
van de onderlinge het honderdjarig bestaan. In 1973
nam hij het boerenbedrijf aan het Hoogeind over
van zijn vader. “Het paard werd altijd op het land
gebruikt. Elk half jaar moesten we het paard bij café
De Kers laten schatten. Het dier moest daar
stapvoets een meter of twintig lopen en datzelfde
nog een keer in draf. Een viertal mensen bekeek het
paard en bepaalde de waarde. Die werd op een
bonnetje geschreven, je betaalde de premie en het
werkpaard was weer zes maanden verzekerd.”
Op 8 augustus 1917 vond in Oerle de oprichting
plaats van de Onderlinge Paardenverzekering, ten
herberge van de weduwe J. Hagelaars. Onderstaand
het verslag van de oprichtingsavond zoals dat ruim
honderd jaar geleden in sierlijk handschrift in het
notulenboek is vastgelegd.
Algemeene vergadering van de Onderlinge
Paardenverzekering gevestigd te Oerle op den 8sten
augustus 1917 des namiddags 6 uur ten herberge
van De Wed. J. Hagelaars Oerle.

ROBERT SEGERS
SCHILDERSBEDRIJF B.V.
VELDHOVEN
Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob:
06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl

Op initiatief van den Eerw. heer J. Groenen,
kapelaan te Veldhoven werden de ingezetenen van
Oerle, Veldhoven, Steensel en Knegsel
bijeengeroepen ten herberge van de weduwe
J. Hagelaars te Oerle, ten einde te komen tot
oprichting eener Onderlinge Paardenverzekering.
Na opening der bijeenkomst met den gebruikelijken
groet, zet de Eerw. heer Groenen doel en strekking
eener onderlinge Paardenverzekering uiteen. Met
nadruk wijst hij op de noodzakelijkheid daarvan,
omdat de verzekerden bij de maatschappijen een
hoogere premie betalen dan noodig is. Immers
moeten daar hooge loonen betaald worden aan
Directeur, agenten en keurmeesters, schatters enz.
Dat alles kan hier achterwege blijven. Bij verschil
met een maatschappij, staat de boer alleen. Hij kan
natuurlijk een advocaat aanspreken, maar dat kost
veel geld.
Nadat tot oprichting van de paardenverzekering was
besloten, traden 114 leden toe. Daarna werd
overgegaan tot het kiezen van een bestuur en
werden benoemd: Voor Oerle: P.J. Rooijmans en
P. de Vroom. Voor Veldhoven: F.G.Klaassen en
G. Coppens. Voor Steensel en Knegsel:
J. Meulenbroeks uit Knegsel. De verschillende
functies zullen door het bestuur onderling worden
verdeeld.
Als secretaris-penningmeester werd aan het bestuur
toegevoegd de Heer J.H. Ancion, burgemeester van
Oerle en Zeelst. In de volgende algemene
vergadering zal het reglement vastgesteld worden.
Werd besloten het inleggeld voor 1918 voor
degenen die nu lid worden te bepalen op f. 5,- Voor
de te verzekeren paarden werd als premie
vastgesteld: voor een ruin 1%, merrie zonder veulen
1%, met veulen 1,5%, paard voor gemengd gebruik
2%.

“Als vroeger het paard wegviel, kon dat het einde
van het bedrijf betekenen. De boer had zijn paard
elke dag nodig”, schetst bestuurslid Peter Rombouts
uit Eersel de noodzaak van een paardenverzekering.
In 1955 waren er 288 paarden verzekerd voor een
totale waarde van 282.460,- gulden. In de jaren
zestig sloten Eersel en Duizel zich aan bij de
onderlinge. Het aantal verzekerde paarden liep op
tot zo’n 400 om daarna gestaag te dalen. ”Tot de
jaren zestig werd nog veel met het paard op het
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land gewerkt. Met de komst van trekkers en
loonwerkers werd dat steeds minder”, verklaart
voorzitter Theo van der Aalst uit Eersel.
Rombouts, Van der Aalst en Wim van de Ven uit
Veldhoven hebben als bestuursleden de laatste tien
jaar zeker tweeduizend paarden getaxeerd. Ze
bekijken het paard, hoe het loopt en nemen ook de
leeftijd en gezondheid mee in de waardebepaling.
Rombouts: “We houden zo’n drieduizend euro aan
als bovengrens voor een paard en vierhonderd euro
voor een Shetland pony. Wij hielden alle paarden in
de verzekering, ongeacht de leeftijd.”
Secretaris/penningmeester Van de Ven betreurt het
stoppen van de Onderlinge na 101 jaar. “Het kan
niet anders. We moeten aan voorwaarden voldoen
die voor een kleine onderlinge niet haalbaar zijn.”
Tijdens de buitengewone ledenvergadering in
oktober vorig jaar bleek dat wat de kapelaan in
1917 tijdens de oprichtingsvergadering vertelde, een
eeuw later nog steeds van toepassing is. Veel
eigenaren verzekeren hun paard niet meer. De hoge
premies van de maatschappijen weerhouden hen
daarvan.

Crypto Oers, puzzel 62

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
8

oplossing van Crypto 61 was:
ZwerfVuil
RuiskE
SaaR Kater
VeldHoven
BoscAfe
Van Gogh
Schots En Scheef
MoleNbakker

Familienaam: Verhagen
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Kokkie van Aaken, Fried van Beers,
Wendy Borgmans, Mieke van Campen, Bets Hospel,
Sil Huijbers, Kees Hulshorst, Corrie Kampinga,
Corné Kelders, Janus van Lieshout, Ariane Mulder,
Henriette Segers, Annie Stemerdink,
Baukje Sweegers, Moniek van den Wildenberg.
1
2

3
4
5
6
7
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1 Thea Vissenbenden is anders een lid van de
kinderredactie (6,3,7)
2 Vergeet men soms naar de kroeg van SWOVE te
gaan op 14 mei? (12)
3 De basisschool wil dit jaar een antoniem van
inkrimpen (10)
4 De eieren liggen zo te horen in vaders woud op
21 april (7)
5 Deze grote romeinse kruik is weg tussen Amfora
en Mansus (6)
6 Mia, Frans en Moniek wensten hoop (10)
7 De boerderij van het bedrijvencentrum (2,5)
8 De Hinnikers is een vereniging met een haarstijl
(8)
Succes!
9

Bloemenactie BIO

Inschrijven Schots en Scheef

Beste Oerlenaren,
Ook dit jaar is het weer tijd
voor de bloemenactie!
U kunt verschillende soorten
geraniums, Spaanse margrieten en
grote vlijtige liesjes bestellen. En dit
jaar hebben we een nieuw plantje;
de calibrachoa, oftewel de minipetunia!
De plantjes kosten € 1.30 per stuk.
Betalen en afhalen op dinsdag 7 mei
tussen 19.00 uur en 20.30 uur bij
BIO aan de Heikantsebaan.
U kunt bij ons ook pinnen!
Graag zelf een doos of krat
meenemen.
U kunt de bloemen bestellen via het
formulier op www.biokorfbal.nl of u
kunt uw bestelling doorgeven via
biobloemen@hotmail.com.
Graag het formulier voor 24 april
a.s. invullen en verzenden.
In het assortiment:

• Staande Geraniums: Rood, Wit,
Rose of Paars.

• Hangende Geraniums (dubbel

•
•
•
•

gebloemd):
Rood/Wit, Rood, Rose of Paars
Hangende Geraniums (enkel gebl./ Oostenrijkers):
Rose/Paars of Rood
Spaanse Margrieten: Wit, Paars
of Rose
Grote Vlijtige Liesjes: Rood,
Rose of Wit
Mini-Petunia in een mix van
Donkerroze/Lichtroze/Blauw.

Timmer- en Montagebedrijf

Theo van Gestel
A.P. de Bontstraat 8A
5507 NT Veldhoven
 040-2051937
 06-22235546
Fax 040-2052909
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Inschrijven voor
Boergondisch Oers Schots en Scheef
Beste Boergondiërs,
Het is inschrijven geblazen!
Het inschrijfformulier staat in
deze Koers en ook online kun je je aanmelden
(www.boergondischoers.nl). Zoals altijd drijft
Boergondisch Oers op de hulp van al die vrijwilligers
die ons helpen om er weer een onvergetelijk
dorpsfeest van te maken. Dus schrijf je in als
pubquizteam, volleyteam, voor het eten en de
kinderspellen en maak het nog leuker voor jezelf
door ergens als vrijwilliger je steentje bij te dragen.
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei
zijn we met z’n allen een weekend
lang Schots en Scheef!!
Boergondisch Oers is dan het decor
van de Schotse hooglanden waar
dappere mannen én vrouwen
strijden. Er wordt op vrijdag in
onze tent (lees pub) naar hartelust gestreden om
drie mooie pubquiz prijzen maar vooral gezongen,
gedanst en gedronken. ‘De Heeren van’ zetten de
tent op z’n kop. Er zal luidkeels meegezongen
moeten worden, dus zorg dat je de stembanden
traint ☺. De volgende dag wordt er op de Oerse
Highlands gevolleybald en gestreden om de eer én
de wisselbeker.
Ook voor degenen die niet meedoen met het volley
zal er een kleine Oerse Highland competition worden
georganiseerd. We hebben een originele bespeler
van de Doedelzak weten te strikken om jong en oud
te vermaken. Terwijl de kinderen van de basisschool
hun eigen highlandspellen spelen gaat het foodplein
rond 4 uur open voor lekkere hapjes. De zeven
hapjes worden verzorgd door Eetcafé de Kers en
Cafetaria de Smickel. Er zijn dus volop nieuwe
ontwikkelingen! Hou Facebook in de gaten, want we
hebben veel te vertellen. Het wordt een Schots en
Scheef weekend. Noteren dus, 24 en 25 mei 2019:
“het leukste weekend van het
jaar”.
Met Scottish salute,
Yours sincerely,

Stichting Boergondisch Oers
www.boergondischoers.nl
Volg ons ook op Facebook!

Inschrijven vóór 10 mei 2019
Inschrijven kan ook via : www.boergondischoers.nl
Naam
Adres
Telefoonnummer

06-

E-mail
Vrijwilligers

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

Datum

Hulp

Di. 21 mei

Hulp bij opbouw tent (v.a. 18.00 uur)

Vr. 24 mei

Barwerkzaamheden: vanaf 20.00 uur

Za. 25 mei

Groepje begeleiden of bij activiteit

Za. 25 mei

Scheidsrechter volleyen

Za. 25 mei

Hulp bij Food plein: 15.45 - 19.00 uur
Barwerkzaamheden: O 16.00 - 19.00
O vanaf 19.00
Opruimen (9.30 uur)

Za. 25 mei
Zo. 26 mei

X

Naam

Vr. 24 mei: Pub Quiz

Inschrijving gratis

Naam Team
E-mail
1

= Contactpersoon

5

2
3
4

6
7
8

Zat. 25 mei: Kinderactiviteiten voor kinderen uit Oerle
Inschrijving gratis
Bij invullen kind(eren) -> minimaal 1 ouder invullen die als vrijwilliger komt helpen bij groepje
begeleiden of activiteit
Naam kind 1
Groep
Naam kind 2

Groep

Naam kind 3

Groep

Naam kind 4

Groep

Naam ouder

Groepje begeleiden of bij activiteit

Zat. 25 mei: Boergondisch Foodplein € 10,- p.p.

Kinderen die deelnemen aan kinderactiviteiten
eten gratis frietjes mee

Aantal personen

Zat. 25 mei: Volley
gratis
Naam team
E-mail
Competitie

Namen deelnemers

Inschrijving

Volwassenen
Tieners (vanaf middelbare school)
1 = Contactpersoon

4

2

5

3

6



Bij deelname aan bovenstaande activiteiten geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Anders graag aangeven aan onderstaande personen.
Stepke 1
☺ Adriënne van de Vorst
Inleveren bij:
Janus Hagelaarsstraat 19
☺ Mieke van Campen
Voor
meer
informatie
zie
www.boergondischoers.nl
☺
11

Opfriscursus tennis

Opfriscursus Tennis Overdag
Informatiebijeenkomst vrijdag 26 april om
15.00 uur
Na berichten in diverse media kwamen
er reacties van mensen binnen die in
hun jeugd getennist hebben. Nu ze
overdag meer tijd hebben, willen ze
uitproberen of tennissen nog bij hen past. Vandaar
een ‘opfriscursus’ voor de dames en heren die weer
zin hebben om overdag met elkaar een balletje te
slaan. Heeft u door drukke werkzaamheden,
blessures of ziekte ooit moeten stoppen met tennis,
dan is nu de kans daar om het weer eens te
proberen.

tennis, mogelijk met een proef-daglidmaatschap in
2019. Op de informatie bijeenkomst op 26 april
krijgt u uitgebreid informatie en kunt u alle vragen
stellen die er bij u leven.

De Korrel heeft een prachtig park met 10 banen,
een prachtige kantine en 2 enthousiaste
tennistrainers in dienst, die u helpen om tennis weer
leuk te gaan vinden. Zij zorgen voor al het materiaal
dat u nodig heeft, inclusief rackets en ballen. U hoeft
dus alleen maar te komen in lekker zittende kleding
en sportschoenen met niet te grof profiel. De
trainers gaan werken in kleine groepen van
maximaal 8 personen op twee banen. Na afloop kunt
u in de kantine nog wat drinken en even gezellig
napraten. Heeft u twijfels bij
het Nederlandse weer,
ervaring leert dat het 40 van
de 52 weken heerlijk is om
buiten te sporten. En nog
gezond ook!
Als u na de opfriscursus
enthousiast bent, kunt u lid
worden (proef
daglidmaatschap of
volwaardig) en eventueel
vervolgcursussen volgen bij
dezelfde trainers. Voor meer
informatie kunt u contact
opnemen met de coördinator
‘Sociaal Tennis’, dhr. Jack Gudden, 06-16.66.95.35
of via email jack.gudden@gmail.com.

De opfriscursus duurt 8 weken (mei en juni) en is op
woensdag- of de vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00
uur. Deze vindt plaats op het tennispark van De
Korrel in Oerle. De kosten bedragen eenmalig
€35,00. Daarna kunt u besluiten of u verder wilt met
(Advertentie)

Mensen voelen zich prettig bij veel daglicht. Als je
terrasoverkapping grenst aan uw woning dan is het
aan te bevelen een lichtstraat te nemen. Om zo
voldoende daglicht door te laten in je woning. Met
glazen daken voelen de ruimte onder de
overkapping prettiger aan. Dat komt door de ruime
hoeveelheid lichtval en ruimtelijkheid die ontstaat.

De overkappingen worden ontworpen in de lijn van
de woning. Wij zien de overkapping namelijk als
een verlengstuk van de woning. Op basis van uw
wensen/situatie maken wij een ontwerp met een
passende offerte.
Kijk op onze site voor de vele mogelijkheden.
www.Theo-Jansen.nl
Hoornven 11
5509 LL Veldhoven
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GGD onderzoek Airport

Geluidsoverlast en slaapverstoring
fors toegenomen volgens GGDonderzoek
Veel omwonenden ondervinden hinder van
Eindhoven Airport. De GGD onderzoekt periodiek
hoe deze omwonenden hun leefomgeving ervaren.
Onlangs is er weer zo’n onderzoek geweest, ditmaal
op vraag van de heer Pieter van Geel die, in
opdracht van de minister van Infrastructuur en
Waterstaat, de proefcasus Eindhoven Airport
uitvoert. Deze proefcasus wordt in april afgesloten
met een advies aan de minister over de toekomst
van het vliegveld
De resultaten
De belangrijkste resultaten van het GGD-onderzoek
zijn:
• 15% van de regio ervaart ernstige geluidshinder
• In het gebied van de aanvliegroutes (de 20 Ke
zone) is dat zelfs 46%
• Een flinke stijging van geluids- en geurhinder
t.o.v. voorgaande jaren
• Een fors groter aantal mensen heeft last van
verstoring van hun slaap
• De inwoners van de regio maken zich meer en
meer zorgen over gezondheidsklachten
veroorzaakt door het vliegverkeer.
43% van de mensen die de vragenlijst kregen
toegestuurd, heeft deze ingevuld en dat is een hoge
score.
Gevolgen
Tijdens de presentatie van dit onderzoek vroeg een
van de aanwezigen of de 20Ke-zone niet eens echt
gemeten moet worden. Ke is een berekeningswijze
waarmee de mate van geluidshinder in een bepaald
gebied kan worden bepaald en de 20Ke-zone is het
gebied met het meeste lawaai. Maar veel mensen
buiten deze berekende zone ervaren ook flinke

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?

overlast. De daadwerkelijke 20Ke-zone zou
aanzienlijk groter kunnen zijn dan nu wordt
aangenomen. Als metingen dat inderdaad aantonen,
dan heeft dat grote gevolgen. Omdat er binnen de
20Ke-zone geen grote nieuwbouwprojecten worden
toegestaan, komt een flink aantal
nieuwbouwplannen van Eindhoven, Best, Son,
Veldhoven, Bergeijk, Eersel en Bladel ter discussie
te staan.
Uitbreiding van het aantal vluchten op Eindhoven
Airport komt dan eigenlijk neer op een regionale
bouwstop en dat is zeker niet bevorderlijk voor het
vestigingsklimaat in Brainport Eindhoven!
Actie!
Omdat wij ons grote zorgen maken over de
gevolgen van de groei van het vliegverkeer op onze
gezondheid en ons milieu hebben wij op donderdag
28 februari bij het Evoluon, voor aanvang van de
bijeenkomst van de Proefcasus Eindhoven Airport
een succesvolle protestactie gevoerd.
Ook u kunt in actie komen! Provinciale Staten kan,
als eigenaar van 25% van de aandelen, invloed
uitoefenen op de beslissingen omtrent Eindhoven
Airport. Woensdag 20 maart waren er verkiezingen
voor de Provinciale Staten. Wij hebben gestemd op
een partij die tegen verdere groei is. U ook?
Wie zijn wij?
Omdat wij vinden dat we onze ogen niet kunnen
sluiten voor de overlast die Eindhoven Airport
veroorzaakt zijn wij de actiegroep “Vluchten kan niet
meer” gestart. Deze groep bestaat op dit moment
uit vertegenwoordigers uit 3 Kempen gemeentes,
maar dat aantal mag zeker groeien, ook richting de
Meierij en de Peel. Komt u ook op voor de
leefbaarheid in uw regio? Laat het ons weten.
U kunt ons bereiken op
vluchtenkannietmeer01@gmail.com. Voor vragen,
steunbetuigingen of om u aan te sluiten namens uw
woonplaats.
Namens
Actiegroep “Vluchten kan niet meer”,
Mieke van de Ven

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl
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Het is lente!

Tijd om je kledingkast weer op te ruimen.
Op veel plekken in Veldhoven staan onze
kledingcontainers en
zelfs ook een paar
buiten Veldhoven.
Recent is een extra
container geplaatst
bij de Mira en ook in
Zeelst is een
container geplaatst
bij de Spar.
Op onze website vind je alle locaties van onze
containers.
Ook oude en versleten
kleding kan in de
kledingcontainer. Dus er
mag meer in onze
containers dan je
misschien denkt. Zo zijn
ook kapotte en versleten
kledingstukken of
schoenen welkom. Maar
ook textiele tafelkleden,
gordijnen en beddengoed
mag erin. Belangrijk is,
dat je het schoon, droog en in een gesloten zak
inlevert.
Om het afval uit de grijze container in te zamelen, te
vervoeren en te verbranden betaalt de gemeente
geld en berekent dat weer door via de
afvalstoffenheffing aan alle inwoners. Door meer
textiel naar de containers van het Vekemans Fonds
te brengen, besparen we dus geld.
Uit onderzoek van de gemeente Veldhoven blijkt,
dat er in de grijze kliko nog veel textiel zit. Per
persoon maar liefst 6,8 kilo (voorjaar 2018) per
inwoner per jaar. Dat is in totaal voor heel
Veldhoven nog ruim 306.000 kilo!
Door het inleveren van textiel en schoenen in onze
kledingcontainers, leveren we samen ook een
duurzame prestatie! Daarnaast helpen we kansarme
kinderen in India met de opbrengsten van het
ingezamelde textiel.
Wat gebeurt ermee?
Na het legen van de containers, wordt alles
gesorteerd op kwaliteit en soort, direct verpakt en
verzendklaar gemaakt en verhandeld. De opbrengst
van de kleding gaat naar de projecten in India. De
kleding gaat niet naar India maar naar andere
landen, veelal Afrika.
Uw kleding wordt dus opnieuw gedragen en niet
versneden tot lappen! Alleen écht niet meer te
gebruiken textiel worden gerecycled en krijgt
daarmee een ander leven, zoals geluidsisolatie,
vilten tassen, poetslappen enz.
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Schoolnieuws

Parkeerverbod
Sinds kort is er op de
hoek van de Oude
Kerkstraat –
Boonberg een nieuw
verkeersbord
geplaatst. De
aanduiding spreekt
voor zichzelf. Tevens
verzoeken wij u
vriendelijk om rond
onze school niet te
parkeren voor de
opritten van de
bewoners.

We zien geregeld leerlingen of ouders fietsen over
het grasveld. We verzoeken iedereen om altijd
gebruik te maken van de aangelegde paden t.b.v.
het onderhoud van het grasveld.

“Nu of nooit weer”!!

Een avond waar de bezoeker mee mag voelen,
nadenken en praten over de betekenis van het uiten
van waardering voor dierbaren die er nog zijn.
‘Extra bijzonder’ vindt
Marieke Widlak de
vertoning in Oers.

Dit is een bericht van Belangenvereniging van
Senioren, Afdeling Oerle van KBO Brabant voor
alle inwoners van Oerle:

UITNODIGING 25 APRIL A.S. VAN
19.30 TOT 21.00 UUR
ONDERWERP: “NU OF NOOIT MEER”!!
De documentaire “NU OF NOOIT MEER” is een ode
aan het uitspreken van
liefdevolle waardering
naar elkaar! Hoe vaak
moeten we vaststellen
dat we dat onvoldoende
doen en spijt hebben,
zeker als een dierbare
wegvalt wordt dat extra
gevoeld!
De documentaire “NU OF
NOOIT MEER” wordt
vertoond op:
25 april 2019 in
Dorpscentrum “d'Ouw School”

Buurtgenoten in de
Clementinalaan hebben
haar zusje Brechje
jarenlang liefdevol
ondersteund en er samen
voor gezorgd dat ze onder
andere actief en op een hoog niveau kon blijven
tennissen.
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan
deze bijzondere bijeenkomst.

Voor een goede organisatie van de avond is het van
belang om te weten hoeveel gasten we mogen
ontvangen!
Stuur daarvoor een berichtje naar
huubstroeks@gmail.com of bel naar 06-51137412.
We hopen op een grote opkomst!
Vriendelijke groeten,
Marieke Widlak en Huub Stroeks

Réservé cette date!!

De filmvertoning begint om 19.30 uur en de
bijeenkomst is rond 21.00 uur afgelopen.
Na de zelfdoding van haar zus Brechje bleef
filmmaakster Marieke Widlak achter met een
machteloos gevoel.
Had ze wel voldoende waardering naar haar zus
uitgesproken?
In de door haar gemaakte film zoekt Marieke naar
antwoorden bij haar vader, moeder en andere zus.

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
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Bezoek Bakkerijmuseum

Op bezoek bij het Bakkerijmuseum in
Luyksgestel
Op 12 maart gingen we met onze afdeling van de
Zonnebloem naar Luyksgestel. Met een omweg door
de Kempen bereikten
we de molen waarbij
het museum is
gevestigd. Buiten
waaide er een gure
wind maar binnen
brandde de oven al en
was het een
behaaglijk
temperatuurtje.
We werden ontvangen
met koffie en een
warm koffiebroodje:
heerlijk!
De bakker begon al
snel te vertellen over
allerlei granen en de
andere ingrediënten
om een goed brood te bakken.
We kregen een uitgebreide uitleg over de manier
waarop vroeger brood werd gebakken. Op deze
manier gebeurde dat hier in het museum nu nog.

Verschillende van onze gasten bakten vroeger ook
zelf het brood en wisten er ook nog veel van te
vertellen. Er werden veel vragen gesteld en de
bakkers gaven uitgebreid antwoord.
Na zelf een klein broodje gekneed en gevormd te
hebben gingen we naar de naastgelegen molen. Hier
kregen we een interessante uitleg van molenaar
Rianne. Wie wilde kon het smalle trapje op naar de
bovenverdieping, maar dit vonden de meeste gasten
toch te spannend….
Terug in de bakkerij werden de kleine broodjes uit
de oven gehaald. Nog warm werd er roomboter op
gesmeerd en voor de liefhebbers suiker erop.
Ouderwets lekker!
Nog even snuffelen in het antieke snoepwinkeltje en
met een warm broodje onder de arm werd de
terugtocht naar Oerle aanvaard.
Wat was het weer een gezellige en leerzame
middag!

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
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Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66

Paaseieren zoeken

Vrijwilligers gezocht

Ook deze maand hebben we weer nieuwe,
leuke vragen vanuit onze cliënten.

• Op 4 mei is de officiële opening van de Bakkerij

aan Brandrood in Oerle. Help jij door de weeks de
cliënten mee in de winkel en om de kassa te
bedienen (met pictogrammen)?

• Wij zijn op zoek naar iemand die goed bekend is in
Oerle. Dit vrijwilligerswerk kan je iedere dag een
paar uur doen, maar kan ook verdeeld worden
over meerdere vrijwilligers.

• Kom jij lekker met ons fietsen, wandelen of

boodschappen doen in de winkel van Severinus?
Wij zijn een doelgroep binnen Severinus die veel
aansturing nodig heeft en waarbij het nog wel
eens kan escaleren. Natuurlijk ga je pas op stap
als dat weer helemaal goed gaat met de cliënt.

• Is Line dance jouw passie? Neem onze cliënten
dan daarin mee! We dansen op dinsdagavond.

• Vind je het leuk om in een busje te rijden? Dan
zijn wij ook op zoek naar jou. Neem contact op
voor een gesprek.

• Ook de jaarlijkse kermis komt er weer aan, in het
weekend van 14 en 15 juni. Wil je op een dag
(deel) vrijwilliger zijn? Geef je dan op!

Wil je je wel inzetten voor Severinus maar past een
van deze vragen niet bij jou? Neem gerust contact
op met Hannah van Duivenbode om tijdens het
drinken van een lekker kopje koffie te kijken wat je
voor Severinus zou kunnen betekenen.
Hannah van Duivenbode
Coördinator Vrijwilligers
Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven
T 040 258 63 84 | M 06 524 01 679
E: hannah.van.duivenbode@severinus.nl
I: www.severinus.nl
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Foto impressie Oerse Braderie 2019
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Foto impressie Oerse Braderie 2019
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Oers 2 KBO kampioen

Mindfulness en stiltedag
(advertentie)

Oers 2 KBO kampioen biljarten!
Het team Oers 2 is winnaar van het
kampioenschap biljarten voor KBO-teams van
de kring Veldhoven geworden.
Zeven teams namen het in anderhalve competitie
het afgelopen halve jaar tegen elkaar op. In de
spelsoort libre maakten ze samen ruim 14.232
caramboles. De Poedelaars en Heikant/De Kelen
werden tweede en derde. Het was de tiende keer
dat om het kampioenschap werd gespeeld.
Namens de kring werden zaterdag 6 april in
dorpscentrum d’Ouw School door Gerard de Wilt de
prijzen uitgereikt. Winnaar Oers 2 organiseert het
komende kampioenschap.
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

eindstand.
Oers 2
Poedelaars
Heikant/De Kelen
Oers 1
De Ligt
D’n Bond
Tweespan

Mindfulness training en stiltedag
Mindfulness betekent met milde aandacht aanwezig
zijn bij je lichaam, gedachten en gevoelens, zonder
daarover te oordelen.
Mindfulness kan helpen bij spanningen, stress,
piekeren, zorgen maken en omgaan met ziekte en
pijn. Je kunt dingen bewust gaan doen in plaats van
'op de automatische piloot'. Ook als het even niet
gaat zoals je wilt. Je geest wordt rustiger en je
ontspant makkelijker in tijden van drukte. Wat je
leert is meteen toe te passen in je dagelijks leven.
In zekere zin helpt mindfulness om niet alleen uit je
hoofd, maar ook vanuit je hart te leven. Misschien
iets voor jou ?
De training start 13 september 2019 in d'n Uitwijk in
Veldhoven, voor mensen vanaf 55 jaar en bestaat
uit 8 wekelijkse bijeenkomsten.
Je oefent in een groep van maximaal 8 deelnemers.
De mindfulness stiltedag wordt op 19 mei 2019
gegeven in de Bijenberkt.
Een stiltedag brengt je helemaal tot rust en is een
fijne ontspanningsdag in deze hectische tijd. Voor
deze stiltedag aanmelden voor 5 mei 2019.
Informatie tel 040-2530134 of
thea.van.wezel@kpnmail.nl

Thea van Wezel,
gecertificeerd mindfulness trainer.

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079
20

fractie@cda-veldhoven.nl

Vaccinaties meningokokken

Vaccinaties tegen
meningokokkenziekte voor jongeren
in de regio gestart op 8 april.
Vanaf maandag 8 april is de
vaccinatiecampagne tegen
meningokokkenziekte in onze regio gestart.
Zo’n 40.000 jongeren in onze regio ontvangen
een uitnodiging van het RIVM voor een
vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Het
gaat om jongeren die geboren zijn in 2001,
2002, 2003, (een deel van) 2004 en 2005.
Vorig jaar kregen de jongeren, geboren tussen
1 mei en 31 december 2004 al een uitnodiging
voor deze vaccinatie. De GGD Brabant-Zuidoost
voert deze vaccinaties uit op verschillende
locaties in de hele regio.
Tegengaan van meer ziektegevallen
Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen
ziek door een besmetting met de meningokok, type
W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en
bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van
Volksgezondheid heeft daarom in september 2017
besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen
meningokokkenziekte ACWY voor peuters van 14
maanden en jongeren die 14 jaar worden.
Staatssecretaris Blokhuis besloot in juli vorig jaar
om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in
aanmerking komt, uit te breiden. Vaccinatie moet
een verdere toename van het aantal ziektegevallen
voorkomen. De keuze om tieners te vaccineren heeft
te maken met het feit dat zij relatief vaker drager
zijn van de bacterie en daarom meer kans op de
ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in
belangrijke mate bij aan de verspreiding van de
bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners
leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte
voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Meningokok type W
Van de meningokokbacterie bestaan meerdere
types. De bacterie kan in de neus of keel zitten
zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich
door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet
ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het
zenuwstelsel dan kan je in korte tijd ernstig ziek
worden.
Ziekte door meningokok type W kan in de eerste
uren op buikgriep lijken en is daarom soms lastig te
herkennen.
Uitnodiging en start vaccinaties
De GGD Brabant-Zuidoost start op 8 april met de
vaccinatiecampagne in de regio. De campagne zelf
vindt plaats in 2 periodes. Voor de eerste periode in
april ontvangen tieners die geboren zijn in 2001,
2002 en tussen 1 januari en 1 mei in 2004 een
uitnodiging met informatiefolder op hun huisadres.
In juni vindt de tweede periode plaats en ontvangen
de tieners uit 2003 en 2005 de uitnodiging. Alle
informatie over de priktijden en -locaties in de regio
vind je op www.meningokokkenprik.nl.

Niet in de doelgroep. Toch vaccineren.
Als jongeren niet in bovengenoemde
leeftijdsgroepen vallen, krijgen ze geen uitnodiging
voor een meningokokkenvaccinatie vanuit het
Rijksvaccinatieprogramma. Willen jongeren of
volwassenen zich toch laten vaccineren, dan kan dat
ook bij de GGD. Zij kunnen hiervoor een
contactformulier invullen op de website of bellen
naar 088 0031 400.
Wanneer je geen oproep hebt ontvangen, is de
vaccinatie niet gratis. Het vaccin moet meestal zelf
worden betaald, afhankelijk van zorgverzekeraar en
eigen zorgpakket.
Meer informatie en landelijke website
Op de landelijke campagne website van het RIVM
www.deelditnietmetjevrienden.nl kun je informatie
raadplegen over de prik en de ziekte. Je kunt er
interviews en verhalen vinden met en van jongeren
en ouders, die meningokokkenziekte van dichtbij
meemaakten. Zo interviewt Jan Versteegh enkele
jongeren over de gevolgen van de ziekte voor hen.
Ook is er op de website een link te vinden naar een
speciale aflevering van het tv-programma Brugklas.
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BIO: Expeditie Robinson

poffertjes, soep, tosti’s, maar ook groenten, ananas
en natuurlijk (casave-)kroepoek!
Ook hebben de meiden per team een dansje
voorbereid én hun eigen kleding gemaakt, zodat we
’s avonds konden genieten van leuke optredens. En
daarvoor hadden we nog een leuke verrassing: Post
van thuis!!!

‘Welkom bij Expeditie Robinson 2019!’
Dat is wat de meiden een paar weken geleden
hoorden in het uitnodigingsfilmpje over het
jaarlijkse BIO-kamp.
En op vrijdag 5 april was het dan zover.
Met 50 meiden (tussen de 5 en 17 jaar) zijn we
deze keer afgereisd naar een ‘onbewoond
eiland’ in De Mortel.
Op vrijdagavond kwamen we aan op een locatie die
al helemaal in de survival/eiland/jungle-sfeer was
omgetoverd. Er was weinig luxe te vinden, maar
tijdens het hele kamp kon je immuniteitskettingen
verdienen door bijvoorbeeld te winnen bij een spel
of een ander goed te helpen. En die ketting kon je
dan weer inzetten voor wat je wilde, zoals een keer
geen corvee, een bakje snoep of wat je maar kon
bedenken!
Nadat iedereen een goed slaapplekje gevonden had,
werden de ‘kampen’ gevormd. Elk kamp kreeg een
kist met daarin een lint in hun groepskleur en een
echte Expeditie Robinson-bidon, want water drinken
is belangrijk op een warm eiland!

We deden wat spelletjes om de locatie te verkennen
en gezellig in de stemming te komen en daarna trok
de jongste jeugd al hun pyjama aan om te gaan
keten op hun slaapkamer. De oudste jeugd zat nog
gezellig rond het kampvuur, maar vertrok ook al
snel naar hun slaapzalen, waar nog tot in de late
uurtjes is doorgekletst!
Op zaterdagmorgen vertrokken we naar het bos,
waar we een ruilspel hebben gedaan met eten. In
jute-zakken zat verschillende soorten eten en je
moest ruilen als je een ander groepje of leiding
tegenkwam. Wat een lol in het bos en wat waren ze
fanatiek, want iedereen wilde natuurlijk eindigen
met de chocola of chips en niet met de aardappelen
of rijst! We smikkelden de prijs lekker op en
wandelden toen terug naar onze kamplocatie, waar
we die middag de verschillende ‘proeven’ gingen
doen. Er was een grote stormbaan, een ‘hang’-proef
aan spijkerbroeken, een houten puzzel, water
overbrengen, pannenkoeken bakken, een kruipparcours en natuurlijk de gevreesde eet-proef! De
meiden konden allerlei vieze dingen proeven.
Sommigen deden dat zelfs geblinddoekt! Er waren
bakjes met gekke visjes, vieze groenten, vreemde
fruithapjes en er waren zelfs echte meelwormen! Die
trouwens bijna iedereen geproefd heeft. Hoe stoer is
dat?!?
Bij alle proeven konden de meiden stempels
verdienen en met die stempels kon je dan ’s avonds
bij het samensmeltingsdiner allerlei lekkere dingen
kopen, zoals broodjes hamburger, ei of knakworst,
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Na een lange, maar hele fijne en warme dag, mocht
de jongste jeugd nog marshmallows roosteren
boven het kampvuur en zochten ze daarna hun
bedje weer op. De oudste jeugd kleedde zich
ondertussen warm aan, want die hadden nog een
dropping! Dus met de auto ergens neergezet en al
kletsend zochten zij hun weg weer terug naar ‘ons
eilandje’. Daar wachtte, volgens BIO-traditie, de
tomatensoep ons op, waarna ook zij hun bedje weer
opzochten.
Op zondag hebben we alles weer opgeruimd, nog
peanut-korfbal gespeeld in heerlijk warm weer en
frietjes gegeten als lunch. Er kwamen weer ‘boten’
om ons terug te brengen naar BIO, waar we werden
opgewacht door alle papa’s en mama’s. We lieten
ons kamplied horen en konden toen, moe maar
tevreden, lekker naar huis voor een douche en ons
eigen bedje.

Lieve BIO-meiden: het was weer fantastisch! Wat
hebben we toch een leuke club meiden bij elkaar zo.
Jullie helpen elkaar en de leiding en samen maken
we er altijd weer een gezellig weekend van!
Ook dank aan alle mensen die ons dit weekend
geholpen hebben door te komen helpen op het
kamp, te zorgen dat alle spullen ook op het eiland
kwamen of ons ondersteunden op een andere
manier.
Dank jullie wel voor een fantastische Expeditie!
En tot volgend jaar! Wij gaan in ieder geval alweer
nadenken over ons volgende thema…
Groetjes van Maartje, Inge, Lonneke, Dorian, Joyce
en Yvonne.
P.S. Wil jij ook wel bij zo’n gezellige club meiden
horen? Kom dan eens een keertje meetrainen en
misschien ontdek je wel een leuke sport én een
nieuwe vriendinnengroep! Meer informatie vind je op
www.biokorfbal.nl en je vindt ons op facebook:
BIOkorfbal.

Inschrijfformulier BIO Feestdag
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55e ELE Rally

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei zal de ELE
rally Oerle weer aandoen. In dit artikel willen
we u wat meer informatie geven en uitleggen
hoe zo’n wedstrijd in elkaar zit.
Een van de deelnemende equipes is het
rallyduo Piet van Hoof uit Wintelre en
Max Jacobs uit Oerle.
Rallysport is net als autoracen een snelheidsport
met auto’s. Bij rallysport heb je een rijder (piloot)
en een navigator (co-piloot) die samen in de
rallyauto zitten. Het wedstrijdterrein bij de rallysport
bestaat niet uit een circuit, maar uit verschillende
parcoursen die door de organisatie uitgezet worden
op openbare wegen. Uiteraard heeft de organisatie
een vergunning van de gemeente en politie om dit
parcours uit te zetten. De deelnemende rallyauto’s
starten afzonderlijk ‘om de minuut’ en rijden dan
een individuele tijdrit. Een dergelijke tijdrit wordt
Klassementsproef genoemd. Wie aan het einde van
de rally in totaal de minste tijd nodig heeft gehad
om alle klassementsproeven te rijden, is algemeen
winnaar.
Van de totale lengte van de ELE Rally – circa 500 km
– bestaat ruim 180 km uit klassementsproeven (zo’n
20 stuks). Om van de ene naar de andere
klassementsproef te komen, rijden de deelnemers
als gewone verkeersdeelnemers op de openbare weg
en dienen zich dan uiteraard aan alle verkeersregels
te houden. Naast de zware veiligheidseisen vanuit
de wedstrijdorganisatie, moeten de rallyauto’s dus
ook aan alle wettelijke eisen voldoen en normaal zijn
verzekerd en APK gekeurd.

Dit jaar zal voor de tweede keer een klassementsproef van de ELE Rally gedeeltelijk in Oerle (en
Wintelre) verreden worden. Omdat een
klassementsproef op een voor het overige verkeer
afgesloten parcours verreden wordt, worden op
zaterdag 25 mei tussen 12.00 en ±19.15 uur de
volgende wegen in Oerle geheel of gedeeltelijk
afgesloten voor het doorgaande verkeer: Grote Vliet,
Klein Half Mijl, Vessemsedijk, Toterfout, Grote Aard,
Paddevenweg en Hoogeloonsedijk. Voor bezoekers
van de klassementsproeven zal 7 euro entree
geheven worden ten goede van de organisatie van
de rally. Bij Gasterij ’t Dorpsgenot en camping de
Molenvelden zijn speciale publiekspunten met extra
parkeergelegenheid ingericht.
Om de veiligheid van het publiek, de deelnemers en
aanwonenden te garanderen, wordt de rally begeleid
door ruim 700 vrijwillige officials. Wij vragen
bezoekers daarom vriendelijk om alle aanwijzingen
van deze officials strikt op te volgen.
De rally is op internet te volgen via www.elerally.nl
en op TV bij Omroep Brabant. In dringende gevallen
kunt u zich tijdens de wedstrijd wenden tot de
officials, herkenbaar aan hesjes, die met portofoons
in verbinding staan met de wedstrijdleiding. Bij
minder dringende gevallen kunt u Peter Jacobs
bereiken op wintelre@elerally.nl.
Mocht u na de rally opmerkingen of klachten
hebben, dan horen we dit graag, zodat we hiermee
bij een volgende editie rekening kunnen houden.
Namens de organisatie van de ELE rally,
Peter Jacobs, coördinator KP Wintelre-Oerle.

De route keert diverse malen terug naar het centrale
serviceterrein welke voor dit jaar verplaatst is naar
het terrein van Transportbedrijf de Rooij in Son. Hier
kunnen de monteurs diverse reparaties uitvoeren en
onderhoud plegen aan de deelnemende rallyauto’s.
Dit is tevens de ideale gelegenheid voor bezoekers
om de rallyauto’s eens van dichtbij te bewonderen.

8 Geboden voor de rally toeschouwer
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Steun onze school!!

Bezoek allemaal de
gemeenteraadsvergadering op
23 april, want samen staan we sterk!!

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

www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl

Capaciteitsproblematiek
Sint Jan Baptist Basisschool
Zoals jullie in het Eindhovens Dagblad van
19 maart jl. hebben kunnen lezen en wellicht
ook aan den lijve hebben ondervonden,
kampen onze basisschool Sint Jan Baptist en
Kinderopvang NummerEen met een enorm
capaciteitsprobleem. Met de bouw van onze
nieuwe wijken is de bevolking van Oerle bijna
verdubbeld. Door de gemeente is echter niet
voorzien dat dit problemen voor onze school
zou opleveren. De situatie op de basisschool is
nu al bijzonder nijpend:
− er zijn geen gesprekskamers meer,
- er is geen lerarenkamer meer,
- wanneer de school uit is, vergt de BSO
zoveel van de ruimte dat leerkrachten geen
eigen ruimte meer hebben,
en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Maar in het nieuwe schooljaar (2019/2020) is
de situatie echt onhoudbaar.
Spoedaanvraag noodgebouw
Daarom hebben wij (DorpsVereniging Oerle) een
werkgroep gevormd met de medezeggenschapsraad/schoolraad en een aantal bezorgde ouders.
Deze werkgroep overlegt regelmatig met de directie
van de school en Nummer Een. Door de directie van
school is een spoedaanvraag ingediend voor het
plaatsen van een noodgebouw aan het bestaande
pand. Deze aanvraag heeft de werkgroep
ondersteund met een brandbrief die naar de gehele
gemeenteraad is gestuurd. Vooralsnog wil de

wethouder niet in gesprek treden met de werkgroep
en lijkt de gemeente uitsluitend de formele weg te
willen bewandelen, die voor ons veel te traag
verloopt. Daarnaast onderzoekt de gemeente de
mogelijkheden om leerlingen te plaatsen binnen
andere vestigingen van Veldvest. Zowel de
werkgroep als DorpsVereniging Oerle vinden dit
onacceptabel. Bovendien past dit niet binnen het
uitgangspunt van onze dorpsvisie waarin wij
proberen het dorpse karakter te behouden.
Spreekrecht
Wij willen dit probleem bij de gemeenteraad daarom
hoog op de agenda krijgen van de komende
oordeelsvormende vergadering op 23 april a.s. en
willen dan gebruik maken van ons spreekrecht. Wij
beseffen dat deze vergadering midden in de
meivakantie valt, maar verzoeken alle Oerlenaren
die onze school een warm hart toedragen aanwezig
te zijn bij deze gemeenteraadsvergadering als onze
school op de agenda staat (dit kunt u zien op:
www.veldhoven.nl/bestuur-en-organisatie). Zo
kunnen we laten zien dat wij het allen belangrijk
vinden dat onze kinderen in Oerle kunnen opgroeien
en ook in Oerle naar school kunnen gaan.

Samen staan we sterk!!
Namens de DorpsVereniging Oerle
Moniek van den Wildenberg
Secretaris
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KBO —> kom bij ons !!

Bent u 55 jaar of ouder………
dan moet u lid worden van de
Senioren Vereniging Oerle!!
Waarom… zult u zich afvragen en wat een arrogantie
hebben jullie om zoiets te verkondigen……maar……..!
We kunnen onze oproep keihard onderbouwen!

• Het loopt nu al vast in zorg en
welzijnsvoorzieningen!

• In 2030 is een kwart van de Brabantse bevolking
boven de 65 jaar!

• Tot aan 2040 verdubbelt het aantal
dementerenden!

• De druk op de jeugdzorg neemt verontrustende
vormen aan!

• De vraag naar zorg, welzijn en (bijzondere)
woningen stijgt zeer fors!

• Nu werkt 1 op de 7 mensen in de zorg, moet
wijzigen naar 1 op de 4!

• Zorgaanbieders krimpen en kunnen door
personeelstekort niet leveren!

• Veel mantelzorgers lopen nu al tegen hun eigen
grenzen aan!
Onze gezamenlijke opdracht samen met u
allen…..!

• Wonen, welzijn en zorg in onze eigen omgeving,
•
•
•

binnenshuis en buitenshuis, geschikt maken voor
de nabije toekomst!
Senioren mee laten helpen bij de groei en
ontwikkeling van de jeugd!
Ons kerkgebouw transformeren naar de
‘huiskamer’ van Oerle!
Voor elkaar blijven zorgen in goede maar ook in
kwetsbare tijden!

We hebben Uw lidmaatschap hard nodig om een
vuist te kunnen maken, onze gezamenlijke belangen
te behartigen en om druk te zetten op partijen die
onze toekomst moeten faciliteren!!
Houd Oerle zorgzaam en menselijk……..schrijf u in!!!
Vul het hiernaast afgedrukte inschrijfformulier in en
gooi het in de bus bij
Huub Stroeks , Oude Kerkstraat 8 in Oerle.
Twijfelt u nog??????
Kijk dan naar het programma ‘de Zorgwaakhond’ op
NPO 1.
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Inschrijfformulier lid KBO Oerle
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Het interview

“Ik pak de fotografie nu professioneel
aan”
Het leven van Willem Binnendijk staat voor een
groot deel in het teken van fotografie. Onder
de naam ‘Willem Binnendijk fotografie’ is hij
een eigen bedrijf gestart.

“Mijn vader fotografeerde ook. Als onderwijzer aan
de lagere school maakte hij portretten van
schoolkinderen en op onze vakanties ging altijd de
camera mee.”

Door Ad Adriaans

Medisch fotograaf
Zo’n veertig jaar geleden begon Willem in de
fotobranche. Bij Portegies was de donkere kamer
zijn werkstek, daarna verdiende hij zijn salaris als
medewerker in een fotolaboratorium in Eindhoven.
Vervolgens werkte hij zeventien jaar voor het
Catharina Ziekenhuis. “Daar begon ik als
medewerker op de afdeling audiovisuele dienst. Ik
bood ondersteuning bij presentaties en maakte
foto’s voor de website.” Zijn taak als medisch
fotograaf gaf hem wel de meeste voldoening. Een
medisch fotograaf is gespecialiseerd in het
fotograferen van medische onderwerpen die met het
blote oog zichtbaar zijn. “De foto’s werden onder
meer gebruikt bij het bespreken van de casus van
de patiënt. De onderwerpen varieerden van een
patiënt met een huidziekte tot een open
hartoperatie. Ook legde ik plastische chirurgie vóór
en na de ingreep vast. 17 Jaar heb ik me met
medische fotografie beziggehouden. Ik heb het altijd
heel fijn en dankbaar werk gevonden en had het niet
willen missen.”

Willem Binnendijk
Met regelmaat sieren zijn foto’s de Koers van Oers.
Maar ook in het Eindhovens Dagblad en het
Veldhovens Weekblad treft de lezer wel eens zijn
naam aan onder een foto bij een artikel. Hij heeft
het fotograferen dan ook niet van een vreemde.

Huisfotograaf
Inmiddels is Willem al weer zo’n tien jaar de
huisfotograaf van de Bibliotheek Veldhoven en
ongeveer net zo lang legt hij de verrichtingen vast
van het vaandelteam van RKVVO. Alsof dat nog niet
genoeg is, is hij naast dit vrijwilligerswerk ook
regelmatig als fotograaf in Oerle te zien. “Vanaf de
oprichting van het Tienercomité Oerle in 2000 en
Boergondisch Oers fotografeer ik een deel van hun
evenementen. Ook de carnavalsoptocht en voorheen
het pompoenenspektakel leg ik vast.”

Opleiding
Middels cursussen bekwaamde de fotograaf zich in
de theorie en de praktijk. “In de jaren tachtig volgde
ik een opleiding aan de Fotovakschool. Verder deed
ik cursussen Fotoshop en portretfotografie. Drie
maanden liep ik stage bij een Amsterdamse
studiofotograaf. Tijdens een jaar aan de
Fotoacademie in Eindhoven kreeg ik een-op-een les
van Maurice waarvan ik heel veel geleerd heb.”
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Sponsorouders gezocht

HET VEKEMANSFONDS GAAT AKTIEF OP ZOEK
NAAR SPONSOROUDERS.

Dit is Deepali.

Professioneel
Gaandeweg wisten ook bedrijven en particulieren
hem te vinden voor foto-opdrachten. “Laatst kreeg
ik in één week tijd vier opdrachten voor fotografie.
Omdat ik geen rekeningen kon versturen, kon ik niet
aan hun verzoek voldoen. Daarom heb ik me
onlangs ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De laatste vijf jaar heb ik veel geïnvesteerd in
materiaal. Mede daarom pak ik het nu professioneel
aan en heb ik een bedrijf gestart: Willem Binnendijk
fotografie.” Iedereen kan bij Willem Binnendijk
fotografie terecht voor onder meer (studio)
portretten, productfotografie, familiefoto’s, foto’s
van huisdieren en websitefotografie.
Ook biedt Willem regelmatig een workshop aan. Op
11, 18 en 25 mei kunnen liefhebbers zich onder
leiding van Willem bekwamen in outdoor fotografie.
“We zoeken een mooie locatie op waar de
omstandigheden optimaal zijn om prachtige foto’s te
maken. Iedereen die regelmatig teleurgesteld wordt
over het resultaat van de eigen foto’s kan tijdens de
workshop een hoop opsteken. De workshop vindt
plaats van 10.00 tot 16.00 uur en is inclusief een
lunch. Aanmelden voor de workshop kan nu al door
een e-mail te sturen naar
willembinnendijk1@me.com.

Ze is 8 jaar, en woont in
Doolahat, in de deelstaat
Assam in India.
De ouders van Deepali
hebben nog twee
kinderen. Haar moeder
is huisvrouw en haar
vader is dagloner. Het
gezin heeft een klein
stukje land om zelf wat
te verbouwen maar hun
inkomsten zijn niet
voldoende om het gezin goed te onderhouden en de
kinderen naar school te laten gaan.
Het Vekemansfonds zoekt voor dit meisje een
sponsorouder.
Al voor € 100,- per jaar kan Deepali naar school en
krijgt zo een kans op een betere toekomst.
Als sponsorouder krijgt u 2x per jaar een brief met
eventueel een tekening van het kind. Zo houdt ze u
op de hoogte van haar vorderingen op school.
Het Vekemansfonds heeft de ANBI status en dat
betekent dat uw gift, indien u deze 5 opeenvolgende
jaren doet, volledig aftrekbaar is van de belasting
die u betaalt.
Mocht u dit kindje willen helpen, neem dan contact
op met:
Corrie Kampinga-Luijkx,
sponsorkinderen Vekemansfonds
tel. 040-2052574 of 06-21253574
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van Anouk Leenders

Courgette Lasagne

Ingrediënten:
− 3 courgettes
− 2 uien
− 2 teentjes knoflook
− 1 aubergine
− 1 rode paprika
− 500 ml tomaten passata
− 2 bollen mozzarella
− 2 tl Provençaalse kruiden

− Knoflookolie
− Peper en zout
− Olijfolie

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

Bereiding
1. Snij de courgettes in plakken.
2. Zet een grillpan op het vuur en laat deze goed
warm worden.
3. Bestrijk de courgette met de knoflookolie en grill
ze in ongeveer 1 minuut per kant goudbruin.
4. Laat de courgettes uitlekken op een
keukenpapiertje. Dep ze goed droog anders
wordt je lasagne erg nat.
5. Verwarm de oven alvast voor op 180 graden.
6. Voor de tomatensaus snipper je de ui en hak je
de knoflook fijn. Fruit dit aan in wat olijfolie.
7. Snij de paprika en de aubergine in blokjes en
bak deze kort mee.
8. Voeg de tomaten passata toe en breng de saus
op smaak met de Provençaalse kruiden en wat
peper en zout. Laat de saus ongeveer
15 minuten pruttelen.
9. Snij de mozzarella in plakken. Neem een
ovenschaal en verdeel wat van de saus over de
bodem van de schaal.
10. Leg hierop de courgette. Verdeel een paar
plakjes mozzarella over de courgette en verdeel
daarover weer een laagje saus. Herhaal deze
stappen totdat de saus op is.
11. Eindig met een laag courgette met daarop een
paar plakken mozzarella.
12. Bak de courgette lasagne in ongeveer 20
minuten af op 180 graden.
Ik heb dit recept gekozen omdat het heel erg
makkelijk en gezond is! Het is niet zo zwaar als een
gewone lasagne, ideaal dus voor een heerlijke lente
of zomerdag!
En nu moet ik de pollepel door geven alleen
woon ik sinds kort in Oerle en ken ik nog niet
zoveel mensen. Maar ik wil graag de pollepel
doorgeven aan Majorie Peters.

Mijn schoonmoeder kan heel erg lekker koken,
en ik zou het leuk vinden als mensen daarvan
een beetje kunnen mee genieten.
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Nieuwe kozijnen

Dorpscentrum d‘ Ouw School ontvangt
€ 7.000,- van het Oranje Fonds.
De Stichting Dorpscentrum Oerle krijgt een
bijdrage van € 7.000,- van het Oranje Fonds.
Het bedrag is gebruikt voor het vervangen van
de kozijnen van Dorpscentrum d’Ouw School.

De accommodatie aan de Oude Kerkstraat was
vroeger eigendom van het kerkdorp Oerle en hoorde
oorspronkelijk bij de kerk. Bijna 58 jaar geleden is
het toenmalige gemeenschapshuis voor een bedrag
van fl. 24.000,- aangekocht door de inwoners van
Oerle. Het was de bedoeling dat alle verenigingen in
Oerle gebruik konden maken van het
gemeenschapshuis. Op 8 juni 1961 is de Stichting
Dorpscentrum Oerle opgericht.
In 1993 werd het gebouw uitgebreid met een
gymzaal en een jeugdhuis. Op de bovenverdieping
werden vergaderzalen en opbergruimtes
gerealiseerd. Ook vonden investeringen plaats om
aan de actuele veiligheidseisen te voldoen. Zo zijn
onder meer een ontruimingsinstallatie en
brandwerende gordijnen aangeschaft. In verband
met de vluchtroute is het dak voorzien van speciale
tegels.
De bezettingsgraad kent nog steeds een stijgende
lijn. Vooral in de avonduren is de voorziening met
75% van de tijd goed bezet. Daarmee vervult het
gebouw een verbindende functie voor het Oerlese
verenigingsleven. Een jaar geleden startte het
bestuur de renovatie van de binnenkant om het
gebouw duurzamer te maken. Zo is overal
ledverlichting aangebracht en werd het hoge plafond
van de zaal verlaagd. De kozijnen van ramen en
deuren aan de rechterzijde van het pand verkeerden

Bestuurslid Gidi van Riet
in slechte staat. Bovendien zat er nog enkel glas in.
De totale investering om deze te vervangen,
bedroeg € 14.000,-. “Het grootste deel van de
kozijnen hebben we vervangen door kunststof
exemplaren met dubbelglas. We zijn heel blij met de
bijdrage van het Oranje Fonds. Na de renovatie van
de binnenkant kan het gebouw er weer tien jaar
tegen”, verwacht Gidi van Riet, bestuurslid van de
stichting.
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich
buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in
de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks
duizenden projecten die mensen met elkaar
verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en
advies. Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje
Fonds.
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Opening Zonnepark

Opening Zonnepark Welschap op
Vliegbasis Eindhoven
Op woensdagmiddag 27 maart opende
Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser
het Zonnepark Welschap op de Koninklijke
Luchtmacht-vliegbasis Eindhoven. Het grootste
postcode-roos project van Nederland
bestaande uit 11.040 zonnepanelen zal
900 huishoudens voorzien van collectieve
zonne-energie.
Het zonnepark initiatief is ontwikkeld voor de direct
omwonenden van vliegbasis Eindhoven. Diegenen
die woonachtig zijn binnen de zogenoemde
‘postcode-roos’, kunnen investeren in duurzameenergie. De postcode-roosregeling is onderdeel van
het Nationaal energieakkoord. Deze regeling maakt
het economisch aantrekkelijk, voor de mensen
binnen de geselecteerde postcodes, om op een
locatie in de buurt duurzame elektriciteit op te
wekken.

Vliegbasis Eindhoven had al geruime tijd de wens
om bij te dragen aan het opwekken van duurzameenergie en stelt daarom 2,5 hectare, van de
voormalige zweefvliegstrip, beschikbaar. Door
samen te werken met het Rijksvastgoedbedrijf, de
gemeente Eindhoven en de regionale
energiecoöperaties; 03energie, 040energie, Best
Duurzaam, KempenEnergie en Veldhoven Duurzaam
kon Zonnepark Welschap gerealiseerd worden.
Voor meer informatie kunt u de website van
Zonnepark Welschap raadplegen via:
www.zonneparkwelschap.nl

Keuringsarts
Berkt 18
5507 LN Veldhoven
040-2301452

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

Buitenspelen en gamen
Hallo allemaal
Ik ga nog iets vertellen
over Gamen, wie houdt er
tegenwoordig nou niet
van games.

Bijna iedereen heeft wel en
spelcomputer in huis waar je
games op kan spelen,
bv. I-pad of DS of je telefoon.
Ik vind eerlijk gezegd gamen ook wel leuk.
Nu ga ik het over buitenspelen hebben.
Ik heb thuis een hut gemaakt met mijn vrienden en
papa waar we soms gaan spelen.
We noemen het ook wel: fortnite in real life.
Ik vind dat veel meer kinderen buiten moeten
spelen, in de plaats van binnen alleen maar gamen
b.v, want buitenspelen is veel beter dan alleen maar
gamen en buitenspelen is ook veel leuker.
Dit was mijn stukje over buitenspelen en gamen.
Tot de volgende keer.
Kyan.

Sterrenbeelden

Zwerfvuilactie

Ik ga jullie iets vertellen
over sterrenbeelden.
Ik ga dit in hoofdstukken
doen.
Wat zijn sterrenbeelden
eigenlijk?
Een sterrenbeeld is een
verzameling van sterren die waarschijnlijk een figuur
vormen als men de sterren zou verbinden. In zo’n
verzameling zitten de helderste sterren die je kunt
zien. De sterrenbeelden krijgen de naam die de
mens heeft gegeven aan de vorm. Als je in januari
naar de sterren kijkt zijn ze anders dan in februari,
dus daarom zijn het ook andere figuren. In de
maand waarin jij jarig bent is vorm van jouw
sterrenbeeld.
Welke maand, welke naam.
23 december t/m 20 januari is een steenbok.
21 januari t/m 19 februari is een waterman.
20 februari t/m 20 maart zijn vissen.
21 maart t/m 20 april is een ram.
21 april t/m 20 mei is een stier.
21 mei t/m 21 juni is een tweeling.
22 juni t/m 23 juli is een kreeft.
24 juni t/m 23 augustus is een leeuw.
24 augustus t/m 23 september is een maagd.
24 september t/m 23 oktober is een weegschaal.
24 oktober t/m 22 november is een schorpioen.
23 november t/m 22 december is een boogschutter.
Horoscoop
Horoscoop betekent kijken naar de uren op zijn
Grieks. Een horoscoop staat vaak in een strip of
krant. Op een horoscoop kun je zien wat er gaat
gebeuren. Dan staat er bijvoorbeeld als je een
steenbok bent dat je met je beste vriend of vriendin
een armbandje gaat kopen. Soms gebeurt het niet
echt. Maar het is altijd leuk om het te lezen.
Zo ziet dat er uit :

Maar dan met meerdere sterrenbeelden.
Dit was mijn stukje over sterrenbeelden.

Wij zijn Saar en Amarins en wij gaan jullie iets
vertellen over de zwerfvuilactie die op
22 maart bij de basisschool Sint Jan Baptist
gehouden is.
Wij vroegen aan de handhaving wat zij van de
zwerfvuilactie vinden. Zij zijn trots op de kinderen
die mee doen en ze vinden het een goed idee.
Dre Jonkers (voorzitter van de dorpsvereniging
Oerle) vond het een hele goede actie. En fijn dat ze
samenwerken voor de Oerse gemeenschap.
Wij vroegen aan schoolkinderen wat zij vonden van
de actie:
− Evy en Jill vonden het niet zo leuk.
− Collin en Julia vonden het een goede actie net als
Dré Jonkers.
− Groep 7 vond het gezellig en goed voor het milieu.
− In groep 5/6 vond de een het leuk omdat je niet
stil hoefde te zitten in de klas en geen rekenen of
taal hoefde te doen maar de andere niet. Ze gaan
ook beter nadenken als ze b.v. een pakje drinken
op de grond gooien.
− De bazen hebben zelf ook ooit de
chocoladepaashaas op gegeten.
− Ingmar had gewonnen bij het raden hoe hoog de
afvalberg was en kreeg de chocoladepaashaas.
Dit was ons stukje.
Doei.

Uitreiking van de prijs door Wietse Wanrooij,
supermarktmanager van de Albert Heijn ‘t Look.

Groetjes Amarins.
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Bij de kapper

5. Wat vind je er van dat ze jou "Cis pluk" of "Cis
knip" noemen ?
Dat vind Cis niet erg je kunt maar een naam
hebben.
Heel veel mensen hebben een bijnaam. Cis komt
van Frans (Franciscus)
6. Wie vind je het fijnst om te knippen:
mannen\vrouwen?
Cis knipt alleen mannen.

Interview met Cis de kapper.
Op woensdag 20 maart gingen wij naar
kapsalon van der Looy om een interview te
doen met Cis de kapper. Cis was nog een
meneer aan het knippen, wij kregen alvast een
snoepje. Toen hij klaar was begonnen we met
het interview.

7. Welk kapsel vind je het mooiste?
Cis vind heel kaal opscheren en dan bovenop langer
haar niet zo mooi.
8. Hoe groot is de berg haar na een dag?
We hebben mogen kijken in de stofzuigerbak, maar
er zat niet veel in. Na een week zit deze bijna vol
vertelde Cis.

9. Hoeveel spullen gebruiken jullie ongeveer?
Gel, scharen, permanent vloeistof, kammen, verf,
föhn, halskragen en nog heel veel meer. We hebben
rondgekeken en Cis heeft uitgelegd wat het allemaal
was.
10. Hoelang bestaat jullie kapsalon al?
De kapsalon bestaat sinds 1937 dit jaar wordt de
kapsalon 82 jaar.
De vader van Cis is hier begonnen op deze plek.
11. Hoeveel kapsalons van jullie zijn er nog?
Alleen deze.

1 Hoe lang werk je al bij kapper van der Looy?
Vanaf 1972 dus al 47 jaar.
2. Wat vind je het leukste?
Het contact met de klanten.
3. Hoeveel mensen werken er bij jullie?
14 mensen.
4. Wat vind je leuk aan kapper zijn?
Het is een fijn vak, goeie buurt en er wordt veel
gelachen.
Cis vertelt ons dat we een beroep moeten kiezen
wat we leuk vinden, goeie tip Cis!

12. Hoeveel mensen helpen jullie per dag?
Zaterdag is de drukste dag. Er werken dan 12
mensen.
En op woensdag is het de rustigste dag dan werken
ze met 6 mensen.
13. Hoeveel mensen doneren hun haar per jaar?
Ongeveer 10 mensen per jaar.

14. Welke bekende Nederlanders heb je ooit
geknipt?
Kevin Hofland een voetballer van PSV. Cis is groot
fan van PSV!
15. Wat koste het
vroeger om je haar te
laten knippen?
Toen Cis begon was het
3,75 gulden voor
knippen.
We vonden het eerst een
beetje spannend maar
het was een heel leuk
Interview.
Saar en Benthe.
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Eindhoven Airport
Op 29 maart heb ik een
interview gehad met Gijs
Vrenken. Gijs is de Manager
Communicatie van Eindhoven
Airport en hij zorgt ervoor
dat mensen uit de omgeving
van het vliegveld informatie
krijgen wat er bij Eindhoven
Airport speelt. Er werken
ongeveer 1500 mensen op
het vliegveld. Eindhoven Airport ligt in de gemeente
Eindhoven, maar de vliegtuigen vliegen wel laag
over andere gemeenten zoals bijvoorbeeld
Veldhoven, Eersel, Bergeijk, Best.

Mats in interview met Gijs Vrenken (rechts)
Eindhoven Airport vervoert meer dan 6.000.000
mensen per jaar en dat is ongeveer 20.000 mensen
per dag. Tussen de 50 en 55 vliegtuigen landen en
stijgen op per dag. Er zijn maar een paar vliegtuigen
die ’s nachts blijven staan. Die stijgen als eerste de
volgende dag weer op. De eerste mag om 7.00 uur
opstijgen en de laatste vlucht landt om 11.00 uur
’s avonds.

Eindhoven Airport is eigenlijk een militair vliegveld
maar wordt ook gebruikt voor burgervluchten, privé
vliegtuigen en de militairen zelf.
Wisten jullie dat het vliegveld een extra lange
landingsbaan heeft? Het is maar liefst 3 km lang,
1 km langer dan een normale landingsbaan. De
grote militaire vliegtuigen hebben veel ruimte nodig
om te landen.

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

www.dietist-veldhoven.nl

Kievit 37
5508 KZ Veldhoven
T: 06-24655102
E: info@dietistevivian.nl

De landingsbaan is
heel ruw en ook
als het sneeuwt
kunnen
vliegtuigen landen
en opstijgen. Het
maakt dus niet uit
als het sneeuwt.
Er zijn 4 grote
maatschappijen
die gebruik maken
van het vliegveld.
Dat zijn Ryanair
uit Ierland, Wizzair uit Hongarije, Transavia uit
Nederland en TUI. Je kunt naar 87 Europees
bestemmingen vliegen vanuit Eindhoven Airport.
Spanje en Engeland (Londen) zijn populairste
bestemmingen.
Na een heel interessante rondleiding op het
vliegveld zijn wij bij de Airport Operations Manager
geweest en ze vertelde wat ze doen als het onweert.
Als de flitsen binnen 5 mijl zijn dat is ongeveer 3
kilometer dan mag op het vliegveld niks gebeuren.
Dan moet iedereen naar binnen. Dan ligt alles stil.
Dus dat is altijd heel spannend, dan moeten ze
wachten totdat het onweer wat verder weg is
getrokken en dan pas mogen er mensen weer naar
buiten.
Gijs vindt het heel leuk om bij Eindhoven Airport te
werken want er gebeurt daar elke dag iets. Het is
dus zeker niet saai om bij Eindhoven Airport te
werken.
Mats.

In de vertrekhal van Eindhoven Airport.
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Ophaaldagen Kliko

2019

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.

Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
April
17
18
19
19
20
21
22 t/m
3 mei
23
25

26
27
28
?
Mei
3
4
4
8
10
11

VKS: Paasstukjes maken
St Jan Baptistschool: 12.15u Studiemiddag
Bosbender Kids 14.30u -16.30u
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
SJO: paaseieren zoeken
St Jan Baptistschool: Meivakantie
VKS: Volksdansinstuif Best
KBO:19.30u d'Ouw School:
film “Nu of nooit meer”!! van Marieke Widlak
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Koningsdag
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
VKS: Keukenhof

Ophalen groene kliko + PMD-zak
Dodenherdenking bij Klokmonument
Opening Bakkerij Severinus, Brandrood 1a,
10.00 uur
VKS: Excursie moestuin de Wetering
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
Nationale molendag: molen st. Jan open

14

SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
17
Ophalen groene kliko + PMD-zak
17
KBO/PVGE/SWOVE: 17.30u
Uit eten bij Merlijn, v. Vroonhovenlaan 57
17
19u lezing Jacq Bijnen: St Historisch Erfgoed
over 755 jaar OLV Maria ter Eik
19
TCO: Verrassingsactiviteit
21
St. Jan Baptistschool:
Peuterkijkochtend 8.30u - 12.15u
24
Ophalen groene kliko + PMD-zak
24+25 Boergondisch Oers
24 + 25 ELE Rally Oerle
25
Ophalen oud papier
26
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
29
VKS: afsluitingsavond met bbq
31
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Juni
4
7
12
14
19
21
22
22
23
23
23
36

VKS: Fietsen: de van Goghroute
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
VKS: Fietstocht
Ophalen groene kliko + PMD-zak
VKS: Fietstocht
Ophalen groene kliko + PMD-zak
Ophalen oud papier
70 jarig bestaan korfbalvereniging BIO
OMTT: Oerse motortoertocht
Montmartre Zandoerle
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u

Juni
24

Openbare vergadering Dorpsvereniging
Oerle 20.30u in d’Ouw School
28
St Jan Baptistschool: Studiedag
(calamiteitendag)
26
VKS: Fietstocht
29 + 30 TCO: Tieners-4-Tieners
Juli
2

SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
Chant’Oers: Slotconcert 20.00u
in d’Ouw School
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak

4

5
8 t/m
16 aug.
12
19
26
27

St Jan Baptistschool: Zomervakantie
Ophalen
Ophalen
Ophalen
Ophalen

groene kliko + PMD-zak
groene kliko + PMD-zak
groene kliko + PMD-zak
oud papier

Augustus
2
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
9
Ophalen groene kliko + PMD-zak
9, 10+11 TCO: Bivak
16
Ophalen groene kliko + PMD-zak
23
Ophalen groene kliko + PMD-zak
24
TCO: Afsluiting
24
Ophalen oud papier
30
Ophalen groene + grijze kliko + PMD-zak
September
2
VKS: volksdansen
3
SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
4
VKS: openingsavond
22
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
Oktober
9
VKS: Moederdagviering
27
Postzegel en muntenbeurs in
d'Ouw School 9.00u - 12.30u
November
5
SWOVE: DementieCafé in restaurant de
Berkt, Wilgeman 1, 19.30u
9 + 10
Koers van Oers: Boekenmarkt in d’Ouw
School
17
Sinterklaasmiddag in d'Ouw School

24

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

De volgende kopijdatum is

26 april 2019

Foto impressie BIO Expeditie Robinson 2019

